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Z¹bki - pierwotna nazwa miejscowoœci brzmia³a Wola 
Zambkowa, jednak sama osada ma dzieje znacznie 

d³u¿sze, siêgaj¹ce XVI wieku. Szesnastowieczne Ÿród³a 
podaj¹, ¿e wieœ królewska Wola Zambkowa le¿a³a

na piaszczystym i bagnistym gruncie na skraju Puszczy 
S³upeckiej, gdzie mieszka³o 15 kmieci.

Z¹bki
Czy to Miasto-Ogród?

N

Na planie Z¹bek zaznaczono punkty kontrolne (PK), którymi s¹ charakterystyczne obiekty. 
Nale¿y odnaleŸæ te miejsca i potwierdziæ odpowiadaj¹c na pytania lub dopasowuj¹c zdjêcia. 
Odpowiedzi proszê przes³aæ do organizatora

D³ugoœæ trasy: 8,0 km
Opracowanie trasy:

Ewa i Artur Œwiderscy
Aktualnoœæ mapy:
kwiecieñ 2016 r.

Wersja 1.0

19/M/16

Z¹bki Miasto Ogród 
W 1905 roku na swoje 

odziedziczone po ojcu ziemie 
wraca hrabia Adam Feliks 

Ronikier. W tym czasie 
pojawia siê koncepcja miasta 

– ogrodu autorstwa Ebenezera 
Howarda, któr¹ hrabia siê 

zachwyci³. Zamiast 
przeludnionych i coraz 

bardziej uprzemys³owionych 
miast koncepcja zak³ada³a 

budowê osiedli wœród zieleni, 
z nisk¹ i luŸn¹ zabudow¹. 

Miasto takie mia³o byæ 
podzielone na strefy maj¹ce 

zaspokoiæ wszystkie potrzeby 
mieszkañców. M³ody architekt 
chcia³ stworzyæ takie idealne 

miasteczko. Rozpocz¹³
od rodzinnego maj¹tku
w Z¹bkach, bêd¹cego 
idealnym, jak mu siê 

wydawa³o, polem do realizacji 
tej idei. Posiada³ przecie¿ 
ziemie, pieni¹dze, dwie 

cegielnie. Ronikier postanowi³ 
wiêc rozparcelowaæ swoje 
ziemie i w 1911 roku wraz
z Towarzystwem Budowy 

Miasta Ogrodu Z¹bki og³osi³ 
konkurs urbanistyczny. Jury 
wybra³o projekt Tadeusza 
To³wiñskiego obejmuj¹cy 

wszystko to, co powinno siê 
znaleŸæ w idealnym mieœcie – 

ogrodzie. Projekt mia³ 
na celu stworzenie 

samowystarczalnego miasta
i w tym celu przewidywa³ 

budowê s¹du, poczty, stacji 
wodoci¹gowej, remizy 

stra¿ackiej, zak³adu 
k¹pielowego, kasyna, szko³y

i koœcio³a. Jednak 
najwa¿niejsza by³a 

gospodarka przestrzenna
– hierarchia dróg, rynek, 

wolnostoj¹ce wille i przede 
wszystkim parki, skwery
i ogrody. Wybuch I wojny 
œwiatowej pokrzy¿owa³ 

ambitne plany Ronikiera. 
Dzisiejsze Z¹bki nie s¹ mo¿e 

dok³adn¹ realizacj¹ zamierzeñ 
hrabiego wizjonera. Jednak 

zanim wkroczy³a na ten teren 
wspó³czesna urbanizacja, 
zd¹¿y³o powstaæ tam kilka 
ciekawych i zwracaj¹cych 

uwagê obiektów. 

�ród³o:

 oraz 
Korzenie Miasta. 

Warszawskie 
Po¿egnania. Tom VI 

Niedaleko Warszawy, J. 
Kasprzycki i J. S. 

Majewski, Warszawa 
2004

https://pl.wikipedia.org
/wiki/Radzymin
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PK111 Cmentarz1parafialny.1Pomnik1poległych.1

Podaj&nazwisko&chorążego&pochowanego&w&tej&kwaterze.&

PK121 Cmentarz1parafialny.1Kwatera1wojenna119391roku.1
Ile&jest&grobów&Członka&Ruchu&Oporu?&

PK131 ul.1Czołgistów1181
Ile&jest&truskawek&na&płaskorzeźbie?&

PK141 ul.1Lotnicza132&
Ile&jest&XCów&na&elewacji&od&ulicy?&

PK151 Kapliczka1na1terenie1Szkoły1Podstawowej1Nr111
Co&trzyma&Jezus&w&lewej&dłoni?&

PK161 Teren1kościoła1pw.1Świętej1Trójcy.1
Czego&jest&pamiątką&krzyż&misyjny?&

PK171 Kościół1pw.1Świętej1Trójcy.1
Podaj&datę&odsłonięcia&tablicy&pamiątkowej&poświęconej&żołnierzom&AK.&

PK181 Teren1kościoła1pw.1Świętej1Trójcy.1
Co&trzyma&Matka&Królowa?&

PK191 Kapliczka1na1ul.1Kołłątaja.1
Jaka&data&widnieje&na&kapliczce?1

PK1101 Punkt1czerpalny1wody1oligoceńskiej.1
Ile&jest&drzwi&na&elewacji&obiektu?&

PK1111 Pomnik1poległych.1
Z&ilu&kamieni&jest&zbudowany?&

PK1121 Nadleśnictwo1Drewnica.1
Ile&symboli&stożkowych&drzew&zawiera&metalowa&balustrada?&

PK1131 Szpital1Drewnica.1Portiernia.1
Ile&okrągłych&otworów&jest&na&szczycie&od&strony&północnej?&

PK1141 Szpital1Drewnica.1Kaplica1szpitalna.1
Z&ilu&dodatkowych&poprzeczek&składa&się&krzyż&wieńczący&kaplicę?&

PK1151 Szpital1Drewnica.1Wieża1ciśnień1z119351roku.1
Ile&okien&znajduje&się&na&&obiekcie?&

PK1161 Szpital1Drewnica.1Budynek1oddz.1IV1A1z119351roku.1
Ile&filarów&jest&od&wejścia?&

PK1171 ul.1Chopina191–1Dworkowa&Willa&z&okresu&międzywojennego&
Dopasuj&zdjęcie.&

PK1181 ul.13+go1Maja1401–1Zabytkowa&Willa&z&lat&20&XX&wieku1
Dopasuj&zdjęcie.1

PK1191 ul.1Słowackiego17&–&Willa&z&okresu&międzywojennego&
Dopasuj&zdjęcie.&

PK1201 ul.1Słowackiego191–1Willa&z&1930&roku&
Dopasuj&zdjęcie.&

PK1211 ul.1Słowackiego181
Dopasuj&zdjęcie.&

PK1221 ul.1Słowackiego1101–1Willa&Alina&z&1919&roku&
Dopasuj&zdjęcie.&

PK1231 ul.1Wyzwolenia116&–&Willa&Anula&rodziny&Wimmer&z&1920&roku&&
Dopasuj&zdjęcie.&

PK1241 ul.1Wyzwolenia121/231–1Willa&Ronikerów&z&1920&roku&1
Dopasuj&zdjęcie.&

PK1251 ul.1Wyzwolenia1201/ul.1Langiewicza111–&Neobarokowe&zabudowania&z&1923&roku&–&Willa&ARKADA1
Dopasuj&zdjęcie.&

PK1261 ul.1Langiewicza110&–&Dworkowa&Willa&z&okresu&międzywojennego&
Dopasuj&zdjęcie.&

PK1271 ul.1Langiewicza19&–&Willa&z&okresu&międzywojennego&&
Dopasuj&zdjęcie.&

&

Odpowiedzi&należy&przesyłać&na&eCmail:&poczta@trino.pttk.pl&lub&za&pomocą&formularza.&

Przesłane&odpowiedzi&oznacza&wyrażenie&zgody&na&publikację&na&liście&osób,&które&przebyły&TRInO.&

trino.pttk.pl1
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