SZLAKAMI NASZEJ GMINY

pod patronatem wójta Gminy Pawonków

Organizator

Sponsor

MINI PRZEWODNIK
Solarnia – Kośmidry – Koszwice - Łagiewniki Małe – Skrzydłowice –
Gwoździany – Pawonków - Łagiewniki Wielkie – Draliny - Lisowice

Nasza gmina pięknych miejsc ma wiele
Bierz swój rower co dzień i w niedziele
Przygód sporo możesz mieć i wrażeń
Na rowerze spędzisz lato swoich marzeń

Punkty kontrolne
MIEJSCOWOŚĆ
Solarnia

PUNKT KONTROLNY
1) Kapliczka murowana (ul. Boczna)
2) Kapliczka murowana pw. św. Huberta
(Dziewcza Góra)

Kośmidry

1) Krzyż metalowy (ul. Podleśna - w pobliżu
stawów)
2) Kapliczka drewniana (przy drodze na
Dolniak)
3) Krzyż drewniany (przy kaplicy pw. MB
Częstochowskiej - ul. Szkolna)

Koszwice

1) Krzyż murowany (ul. Polna)

Łagiewniki Małe

1) Kapliczka murowana (ul. Powstańców)
2) Figura Matki Bożej (Plac kościelny)
3) Krzyż murowany (na skrzyżowaniu ulic:
Polnej, Wyzwolenia i Przyjaźni)

Skrzydłowice

1) Kapliczka murowana (ul. Gwoździańska)

Gwoździany

1) Dzwonnica drewniana (przy Kościele pw.
Narodzenia NMP)
2) Krzyż drewniany (ul. Sienkiewicza)

Pawonków

1) Kościół pw. św. Katarzyny

Łagiewniki Wielkie

1) Krzyż drewniany (ul. Lompy)
2) Krzyż murowany (ul.Dębowa)

Draliny

1) Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena
(ul. Pawonkowska)

Lisowice

1) Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena (ul.
Mickiewicza)
2) Krzyż murowany (ul. Słowackiego)

Na zdjęciu musi być widoczna osoba/rodzina i „punkt kontrolny”, np.
kapliczka.

ciekawe miejsca – zabytki - to warto zobaczyć
DRALINY
- zespół pałacowy*:
– pałac (klasycystyczny dwór wzniesiono prawdopodobnie
przebudowano w znacznym stopniu w II poł. XX w. );
– spichlerz;
– park.
- kapliczka murowana pw. św. Jana Nepomucena.

w

XIX

w.,

GWOŹDZIANY
- drewniany kościół pw. Narodzenia NMP z 1576 r.*;
- barokowo – klasycystyczny pałac z 1886 r.
- park krajobrazowy otaczający dwór;
- czworak murowany z 1890 r.
- zabudowania gospodarcze z II poł. XIX w.: spichlerz, gorzelnia, czworak i magazyn.
KOSZWICE
- karczma istniejąca od początku XX w. Mieściła się przy niej stajnia z kuźnią pełniąca
zaplecze do regularnej linii pocztowej;
- młyn wodny
KOŚMIDRY
- kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej
- kapliczka drewniana
- duży staw, ostoja ptactwa wodnego (m.in. czaple)
LISOWICE
- kaplica murowana pw. św. Jana Nepomucena z 1902,
- kościół pw. św. Jana Nepomucena, wybudowany w latach 1989-1995,
- Muzeum Paleontologiczne,
- Lisi szlak
- cegielnia „Lipie Śląskie” - powstała w 1928 r., w 1942 pożar zniszczył budynek pieca
wypałowego, w 1957 budynek odbudowano.
ŁAGIEWNIKI MAŁE
- kościół pw. św. Jadwigi z 1929;
- kapliczka murowana pw. Matki Bożej; obok niej krzyż murowany z 1906 r.
- krzyż murowany z 1910 r.
- park „Wierzbowy zakątek Łagiewników”.

ŁAGIEWNIKI WIELKIE
- kościół pw. św. Jana Chrzciciela, wybudowany w latach 1968 – 1969;
- zespół dworski*:
– klasycystyczny dwór z końca XVIII w. otoczony parkiem;
– niewielki park (otaczający dwór) liczy ok. 2,5 ha powierzchni, założony na
przełomie XVIII i XIX w. Dominują w nim drzewa liściaste: dąb szypułkowy,
olsza czarna, brzoza brodawkowata, klon jawor, klon srebrzysty, jesion wyniosły,
lipa drobnolistna, kasztanowiec pospolity. Z gatunków iglastych: świerk pospolity
i sosna wejmutka. W parku znajduje się także niewielki staw z wyspą;
– ogrodzenie dworu z bramą wjazdową;
- chlew i spichlerz z poł. XIX w.
Łagiewniki Wielkie Nowe
- zespół dworski*:
– dwór wzniesiony prawdopodobnie na przełomie XIX i XX w., do którego
przylega park krajobrazowy o powierzchni 1,86 ha. W parku znajdują się
wyłącznie drzewa liściaste, m.in.: lipa drobnolistna, dąb szypułkowy,
kasztanowiec pospolity, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata.
PAWONKÓW
- późnoklasycystyczny kościół parafialny pw. św. Katarzyny, wybudowany w latach 1806 –
1809*;
- klasycystyczna plebania z 1831*;
- klasycystyczny budynek folwarczny z 1830.
- miejsca pamięci:
Cmentarz parafialny:
– grób zbiorowy wojenny 2 antyfaszystów: Josepha Gieffera, Rudolfa Gypnera
i Polaka Rocha Kurpierza spalonych żywcem 28 listopada 1944 r.
– mogiła wojenna żołnierza Jana Błotnickiego, poległego 1 września 1939 r.
– mogiła wojenna Augustyna Kurda, poległego w III Powstaniu Śląskim;
Pawonków – Młynki:
– tablica na miejscu zbrodni, upamiętniająca miejsce męczeńskiej śmierci
2 niemieckich antyfaszystów i Polaka w dniu 28 listopada 1944 r.
- Dolniak – potoczna nazwa Dolnego Dworu, folwarku leżącego w połowie drogi pomiędzy
Pawonkowem a Kośmidrami, znajdują się tutaj stawy hodowlane.
SKRZYDŁOWICE
- kapliczka murowana pw. Matki Bożej
SOLARNIA
- kościół pw. św. Kazimierza z 1992;
- kapliczka murowana pw. Matki Bożej
- kapliczka pw. św. Huberta (Dziewcza Góra)
* zabytki wpisane do Rejestru Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa

