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Dwór został wybudowany po połowie XIX wieku najpraw dopodobniej na polecenie rodziny T ęczyńskich. W XVIII wieku miejscowy maj ątek był własno ścią 
Pugetów – rodziny francuskiego pochodzenia osiadłej  w Polsce w czasach Augusta II Mocnego. W maj ątku urodził si ę Jan Kacper Puget (1780-1843) – 
oficer wojsk Ksi ęstwa Warszawskiego, powstaniec listopadowy, kawaler  orderu Virtuti Militari i francuskiej Legii Honoro wej. We dworze cz ęstym 
gościem był słynny poeta Kazimierz Brodzi ński (1791-1835). W połowie XIX wieku maj ątek przeszedł w posiadanie rodziny T ęczyńskich. W 1909 roku 
właścicielem dworu był Żyd Mordka Ł ęga. W okresie mi ędzy wojennym maj ątek nale żał do Wisłockich i przemysłowca Watersheita. W 1942  roku dwór był 
już własno ścią Książkiewiczów, którzy władali nim oraz resztówk ą równie ż w latach powojennych. Obecnie dwór jest zamieszkan y i znajduje si ę w dość 
dobrym stanie technicznym. W okolicy znajduje si ę zdziczały park. 
Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostok ąta, o regularnej bryle. Parterowy, podpiwniczony, z  mieszkalnym poddaszem 
nakrytym dachem dwuspadowym z szerokimi okapami. El ewacja frontowa 7 osiowa z 3 osiow ą, piętrow ą, zryzalitowan ą częścią środkow ą, nakryt ą 
osobnym daszkiem dwuspadowym, równie ż okapowym. W ścianach bocznych ryzalitu umieszczono otwory okienn e zamkni ęte łukiem ostrym. Wystrój 
architektoniczny ograniczony do boniowania naro żnego, gzymsów, drewnianych okiennych i opasek okien nych. Cało ść nawiązuje do architektury 
szwajcarskich domów wiejskich. Dwór posiada malowni cze usytuowanie w zakolu rzeczki Jeziorki.
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