Parki
Park im. ks. prof. Stanisława Pisarka
Zielone drzewa, strumyk, kolorowe kwiaty, plac zabaw dla dzieci i liczne ławeczki - tak wygląda park
znajdujący się w centrum Pawłowic. Na co dzień to doskonałe miejsce odpoczynku, w okresie letnim, co
niedzielę odbywają się tam koncerty.
Atrakcją parku jest strumyk wijący się wśród starych drzew i zielonej trawy, w korycie zbudowanym
z gładkich kamieni. Woda wypływa z fontanny i spadając trzema kaskadami dostaje się do strumyczka.
Dodatkową atrakcją jest podświetlany głaz umieszczony w jednym ze zbiorników. Nocą zamontowane
oświetlenie sprawia, że opływająca głaz woda mieni się kolorami. Woda w strumyku jest ﬁltrowana, dzięki
temu dzieci mogą spokojnie, w ciepłe słoneczne dni, bezpiecznie zanurzyć ręce w chłodnym strumyku.
Park przy Willi Reitzensteinów
Park o powierzchni 2,1 ha jest częścią kompleksu – zespołu pałacowo –parkowego, który przed wojną
stanowił główną część majątku rodziny von Reitzensteinów. Powstał prawdopodobnie pod koniec XVIII
wieku w stylu angielskich parków krajobrazowych. W drzewostanie znajdują się głównie drzewa liściaste:
jesiony wyniosłe i klony pospolite. Dęby szypułkowe należą do najstarszych rosnących tutaj gatunków,
liczących około 200 lat. Wśród krzewów najbardziej okazałe są trzy różaneczniki wielkokwiatowe. Część
parku należąca do gminy Pawłowice reprezentuje dwa siedliska: cieniste zadrzewienie i otwartą łąkę.
Teren objęty jest nadzorem konserwatora zabytków.
W 2017 roku zakończyła się rewitalizacja parku w ramach której uporządkowano alejki i wysypano
je szarym drobnym kamieniem, dzięki czemu zachowano dawny charakter parku. Wzdłuż alejek
zamontowano lampy, które oświetlają teren, aby można było spacerować tutaj także po zmroku,
postawiono ławki i kosze na śmieci. Wyremontowano również znajdujący się wśród drzew zbiornik wodny.
Zlikwidowano wyspę, a brzegi wzmocniono tzw. faszyną czyli drewnianymi kołkami przeplatanymi
wikliną.Ostatnim etapem rewitalizacji było zagospodarowanie zieleni poprzez odtworzenie roślinności
nawiązującej do XIX wiecznej świetności parku (kwitnące byliny, krzewy oraz uzupełnienie drzewostanu).
W głębi parku pojawiły się urządzenia do ćwiczeń rekreacyjnych. W południowo - wschodnim narożu
parku zamontowano dużą tablicę z ilustracją przedstawiającą widok elewacji frontowej dawnego pałacu,
który wraz z parkiem stanowił jedną całość. Zbiornik wodny obsadzono ozdobną roślinnością, a wewnątrz
zamontowano napowietrzacz przyspieszający rozkład zalegającej w nim biomasy, pełniący również
funkcję estetyczną - podświetlanej fontanny. W parku znajduje się zabytkowy budynek, willa
przedwojennych właścicieli tego terenu, w której obecnie funkcjonuje ośrodek zdrowia, niepubliczna
poradnia pedagogiczno-psychologiczna oraz dzienny dom opieki dla osób starszych. Tutaj również
znajduje się inhalatorium – obiekt spełniający funkcje proﬁlaktyczne, zdrowotne i relaksacyjne,
szczególnie ważne dla osób pracujących w dużym zapyleniu i temperaturze (górnicy), z objawami alergii,
osłabioną odpornością i chorobami układu oddechowego.
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