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al. Solidarności
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Al. Jerozolimskie

ul. Twarda

ul. Łucka

Żelazna. Wolska ulica z charakterem

Kamienica przy 
Waliców 14 - 
symbol 
zburzonego 
miasta

Dom Kereta. 
Najwęższy dom 
na świecie

Pomnik 
upamiętniający 
kładkę łączącą 
małe i duże getto

Miejsce, gdzie stał
bunkier posterunku 

„Nordwache”, zdobyty 
przez powstańcze 
oddziały w 1944 r.

Zachowana pokrywa 
przedwojennej komory 
transformatorowej

Opuszczona 
kamienica 
przy Żelaznej 66, 
z zachowaną piękną 
ceramiką ścienną 
w bramie

Jedna 
z najlepszych
cukierni 
w mieście, 
Żelazna 64

Ruiny 
Fabryki 

Wyrobów 
Żelaznych 
„Duschik
i Szolce"

Nigdy nie dokończona 
kamienica Antoniego 
Stradeckiego (Grzybowska 
46), bohaterka filmu 
„Poszukiwany, poszukiwana” 
Stanisława Barei

Dom Modlitwy 
Cadyka Icchaka 
Altera, ukryty 

w podwórku przy 
Żelaznej 57

Łucka 10/12, 
podwórko 

opuszczonych 
kamienic, murali

 i nieczynnych 
małych wolskich 

warsztatów

Dawne zakłady 
Norblina, dziś m.in. 

Biobazar i jedna 
z nielicznych ocalałych 
przedwojennych fabryk 

na Woli

Wielkomiejska 
zabudowa - 

kamienice przy 
Żelaznej 43 i 43a 

(ta pierwsza 
opuszczona)

„Pekin” - 
kamienica 
u zbiegu Złotej
i Żelaznej, 
jest jedną
z największych 
w Warszawie

Słupy kratownicowe, 
charakterystyczne dla całej 
ul. Żelaznej, niektóre noszą 

ślady kul

Zabytek 
techniki - 
przedwojenna 
stacja trans-
formatorowa 
przy Żelaznej 
24

Ślad po tramwajach - 
przedwojenny hak 

podtrzymujący trakcję, 
na kamienicy pod 

numerem 81

Mural autorstwa 
grupy Twożywo, na 

ścianie budynku 
Sanepisu (Żelazna 79)

Zabytkowa prasa 
do produkcji monet 
(1936 r.)

Ostatni fragment 
wielkiego dworca 

pocztowego, którego 
budowy nigdy nie 

dokończono

Przedwojenna 
nowoczesność. 
Żelazna 75A - 

kamienica Ignacego 
Partowicza, a w niej 

słynna klubokawiarnia 
Chłodna 25

1

2

3

Ten niepozorny betonowy cokół 
na rogu Żelaznej i Złotej, 
to (prawdopodobnie jedyna 
w Warszawie) pozostałość 
po przedwojennej sygnalizacji 
świetlnej

1. Jadło na Żelaznej
Obiady domowe 
(Żelazna 82/84)

2. Bar dla Wszystkich 
Śniadania, obiady, przekąski i drinki 
(Chłodna 34)

3. Klubokawiarnia Chłodna 25
Śniadania, obiady, imprezy kulturalne 
(Żelazna 75A)

A podczas spaceru po Żelaznej polecamy odwiedzić te lokale:

oknonawarszawe.pl/zelazna


