




Rezerwat UROCZYSKO BAŻANTARIA
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SKIERNIEWICE - str. 117

TRZCIANNA
Była gniazdem rodowym Vereszowców - Rawi-
czów (Trzcińskich). Na terenie wsi zachował się 
klasycystyczny dwór z podcieniami, wzniesiony 
około 1820 r., otoczony resztkami parku, w któ-
rym rosną liczne drzewa - pomniki przyrody.

STARA RAWA  
Z czasów średniowiecza zachowało się grodzi-
sko zwane Łysą Górą. W średniowieczu miej-
scowość ta leżała na szlaku handlowym łączą-
cym Łowicz z Rawą Maz. Cenny zabytek stano-
wi drewniany kościół parafialny pw. śś. Szymona 
i Tadeusza Judy, wzniesiony w 1731-51 r. Wnę-
trze w stylu barokowym, drewniane konfesjonały 
z XVI w. i krucyfiks z 1540 r.

DOLECK 
Atrakcją jest dwór otoczony parkiem oraz młyn 
na rzece Rawce. W pobliskim Lesie Doleckim 
znajduje się kaplica Gacna, wzniesiona w 1626 
r. dla upamiętnienia mającego tu miejsce cudo-
wnego objawienia Krzyża Świętego. 

PAPLIN 
We wsi znajduje się zniszczony dwór w otocze-
niu parku z  XIX w. 

CHOJNATA 
Pobenedyktyński kościół z murowanym prezbi-
terium, wzniesionym prawdopodobnie w 1303 r. 
oraz drewnianą, obmurowaną nawą sprzed  
1673 r. W pobliżu zespołu kościelnego stoi mu-
rowany, parterowy dwór wzniesiony w 1. poł.  
XIX w. na planie prostokąta, z pięterkiem w da-
chu i czterokolumnowym gankiem od frontu. 
W sąsiedztwie - zabytkowa aleja modrzewiowa.

WOLA PĘKOSZEWSKA 
Znajduje się dwór z XVIII w. oraz XIX-wieczne 
czworaki, zabudowania gospodarcze i budynek 
gorzelni z 1911 r. Pierwszymi właścicielami dwo-
ru byli Ossolińscy, a następnie Krasińscy z Ra-
dziejowic, Górscy h. Bożawola. Od 1945 r. był   
w rękach Skarbu Państwa i Gminy Kowiesy        
i służył jako budynek szkoły podstawowej            
i zbiorczej. 
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Rezerwat OSTROWY BAŻANTARIA

Muzeum w Krośniewicach

5,0 km

3,0 km

2,5 km

2,5 km

6,5 km

3,5 km

3,5 km

4,0 km

4,0 km

Głaznów

Ostrówki

Witawa

Imielno

Głogowiec

Skrzyżowanie
z drogą nr 1

Most na 
rzece
Ochnia

Chrośno
(skrzyżowanie)

Miksztal
(skrzyżowanie 
z drogą nr 581)

Krośnie-
wice
(centrum)

Dąbrowice
1,5 km 




