ciekawe miejsca w okolicy

Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
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Na mapie: A

Na mapie: C

Swoboda: Przydrożny krzyż

Swoboda: Ferma strusi

We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy
krzyż. Z opowiadań mieszkańców wsi można się dowiedzieć, że
w tym miejscu dawniej usytuowana była kapliczka, w której
odbywały się msze i spotkania okolicznych mieszkańców.
Kapliczkę rozebrali na początku II wojny światowej hitlerowcy.
Krzyż upamiętnia miejsce po dawnej świątyni.
Miejsce
zaproponował: saper1390

Ferma strusi jest prowadzona przez bardzo miłego pana
gospodarza. Możemy dowiedzieć się od niego bardzo wiele
ciekawych informacji na temat życia i upodobań tych ogromnych
ptaków, m.in.: z jaką prędkością biegają, z jaką siłą potrafią
kopnąć przeciwnika, itp. Ferma jest wspaniałym miejscem na
rodzinną wycieczkę i nie lada atrakcją dla dzieci.
Miejsce zaproponował: saper1390

Na mapie: D

Biała k. Zgierza: Kościół Świętych
Apostołów Piotra i Pawła
Drewniany kościół z XVIII w. pw. Świętych Apostołów Piotra i
Pawła. Zabytek jest nieorientowany, trójnawowy, konstrukcji
zrębowej. Na tyłach kościoła znajduje się mogiła trzech
nieznanych powstańców z 1863 r. oraz tablica pamiątkowa
odsłonięta w dniu 11 listopada 1928 r. Na terenie kościoła
ogrodzonego murem z cegły stoi też drewniana dzwonnica.
Miejsce zaproponował: apophis

Na mapie: B

Dzierżązna: Dwór szlachecki
Zachowany do dziś dwór w Dzierżąznej wzniesiono w 1924
roku, na miejscu dawnego, modrzewiowego budynku z XVIII
wieku. W czasie II wojny światowej zabytek trafił w ręce
hitlerowców, a w latach 50. przeszedł na rzecz Skarbu Państwa.
Obecnie dwór jest własnością Gminnego Ośrodka Kultury, działa
Miejsce

Na mapie: E

Modlna: Kościół św. Stanisława Biskupa
Zabytkowy, drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa z
XVI w. z dobudowaną w XVII w. późnorenesansową, murowaną
kaplicą. Miejsce zaproponował: marchello
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tutaj też Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy.
zaproponował: marchello
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Plac Stu Straconych - miejsce publicznej egzekucji stu Polaków
w dniu 20 marca 1942 roku, w odwecie za zastrzelenie dwóch
funkcjonariuszy policji niemieckiej przez sierżanta WP Józefa
Mierzyńskiego. Była to jedna z największych publicznych
egzekucji na terenie okupowanej Polski. W 1969 r. odsłonięto w
tym miejscu nowy pomnik upamiętniający ofiary mordu pierwszy drewniany pomnik postawiono tu w 1945 r. Miejsce
zaproponował: marchello

Na mapie: F

Sokolniki-Parcela: Dwór z początku XIX
wieku
Jest to dworek z początku XIX wieku o powierzchni około 600
m2. Dawniej byłatooficyna, która została
następnieprzebudowana i adaptowana na budynek mieszkalny
po spaleniu pierwotnego, drewnianego dworu na początku XX
wieku. W otoczeniu znajduje się wiejski park z 200-letnim
drzewostanemoraz zarybione stawy. Miejsce zaproponował:
modi1959

Na mapie: I

Zgierz: Łaźnia Miejska
Łażnia Miejska została oddana do użytku w 1929 r. i jak na
tamte czasy była bardzo nowoczesnym obiektem. Działały tu
m.in. łaźnia parowa, sucha, gabinety masażu, kabiny
natryskowe, urządzenia do kąpieli słonecznych oraz
funkcjonująca do dziś kryta pływalnia. Miejsce zaproponował:
marchello

Na mapie: G

Gieczno: Drewniany kościół z 1717 r.
Zabytkowy, drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych z 1717
r. z drewnianą dzwonnicą.Miejsce zaproponował: apophis

Na mapie: J

Pałac Ślubów (Urząd Stanu Cywilnego) w Zgierzu mieści się w
pochodzącym z XIX w. neoklasycystycznym pałacu należącym do
fabrykanckiej rodziny Zachertów a później rodziny Pniewskich.
Miejsce zaproponował: marchello

Na mapie: H

Zgierz: Plac Stu Straconych
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Zgierz: Pałac Ślubów
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Na mapie: K

Na mapie: N

Ozorków: Kościół ewangelicko-augsburski

Zgierz: Kościół św. Katarzyny
Aleksandryjskiej

Późnoklasycystyczny kościół ewangelicko-augsburski pw.
Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa (1842).

Neogotycki kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej w
Zgierzu, pobudowany z cegły w latach 1910-1924. Podczas
wojny pełnił funkcje magazynu wojskowego. Ciekawostką są
schody prowadzące do kościoła,liczące aż32 stopnie. Miejsce
zaproponował: apophis

Na mapie: L

Zgierz: Szkoła ewangelicka (1820-30)

Na mapie: O
Na mapie: M

Zgierz: Klasycystyczne domy (XIX w.)
Klasycystyczne domy (XIX w.).

Ozorków: Barokowy kościół parafialny św.
Józefa (1668)
Barokowy kościół parafialny św. Józefa (1668, przebudowany
XIX, XX w.).
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Szkoła ewangelicka (1820-30), obecnie muzyczna.

5

Na mapie: S

Skotniki: Dwór klasycystyczny
Murowany, piętrowy dwór w stylu klasycystycznym zbudowany
w 1843 roku. Dwór znajduje się w sąsiedztwie zabudowań
folwarcznych, w otoczeniu wiejskiego parku o powierzchni 6,2
ha. Budynek, podobnie jak park jest opuszczony i zaniedbany.
Miejsce zaproponował: modi1959

Na mapie: P

Ozorków: Murowany dom tkaczy (XIX w.)
Murowany dom tkaczy (XIX w.).

Na mapie: Q

Ozorków: Pałacyk Scheiblerów (XIX w.)
Pałacyk Scheiblerów (XIX w.).

Na mapie: T

Łódź: Pałac Ludwika Heinzla
Pałac zbudowany przez pierwszego właściciela Ludwika Heinzla
w latach 1898-1899 w miejsce starego dworu. Ludwik Heinzl był
wielkim miłośnikiem koni, posiadał kilka stajni i własny tor
konny. Po jego śmierci w 1925 r. właścicielką pałacu została
córka Konstancja wraz z mężem. Po wojnie zabytek
upaństwowiono, dziś ponownie przeszedł w ręce prywatne.
Miejsce zaproponował: marchello

Na mapie: R

Ozorków: Klasycystyczny pałac
Schlösserów (XIX w.)
www.polskaniezwykla.pl

Klasycystyczny pałac Schlösserów (XIX w.).
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