Place zabaw
Zabawa na placu zabaw to ogromna frajda dla wszystkich dzieci. Kolorowe miejsca zabaw są najlepszą
formą zabawy i wypoczynku dla najmłodszych. Place zabaw znajdują się przy każdym przedszkolu i przy
większości szkół podstawowych na terenie gminy.
Radosne szkoły
Przy szkołach w Golasowicach, Krzyżowicach, Warszowicach, Pielgrzymowicach i na Osiedlu
w Pawłowicach, w ramach projektu „Radosna Szkoła” powstały kolorowe place zabaw. Place zabaw
wyłożone są piankową nawierzchnią, która amortyzuje upadki. Urządzenia są zróżnicowane i dostosowane
do potrzeb dzieci, również najmłodszych przedszkolaków. Atutem placów jest to, że są one dostępne dla
wszystkich dzieci nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale również w godzinach popołudniowych.
Pełen atrakcji plac zabaw w Pielgrzymowicach znajdujący się przy Szkole Podstawowej im. K. Miarki.

Huśtawka-gruszka i zjeżdżalnia-rura – między innymi takie atrakcje czekają na dzieci na placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach.

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzyżowicach dzieci mogą się wspinać po mini ściankach
wspinaczkowych, linach i oponach. Jest tam również zjeżdżalnia, a cały plac zabaw jest kolorowy
i przyjazny maluchom.

Najmłodsi mieszkańcy Warszowic mogą bawić się na małej karuzeli, chodzić po linowym mostku czy
wspinać się po kolorowych drabinkach.

Piękny plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnią, karuzelą znajduje się w parku przy ul. Zjednoczenia w
Pawłowicach. Najmłodsi mogą tam również zjeżdżać na linie.

Dzieci chcące powspinać się na specjalnej ściance wspinaczkowej, pojeździć autkiem na sprężynach czy
pograć w klasy zapraszamy do zabawy na placu zabaw znajdującym się obok siłowni na świeżym
powietrzu i miasteczku ruchu drogowego w Osiedlu Pawłowice przy ul. Kruczej. Miękkie podłoże
gwarantuje, że żaden upadek nie będzie groźny.

Plac zabaw dla dzieci znajduje się również w Osiedlu Pawłowice przy ul. Wojska Polskiego.

Obok Publicznego Przedszkola nr 1 w Pawłowicach najmłodsi mieszkańcy mogą zjeżdżać z licznych
zjeżdżalni, bawić się w piaskownicy i korzystać z licznych atrakcji. Plac zabaw podzielony jest na część
dla maluchów i nieco starszych.

W Jarząbkowicach przy ul. Kasztanowej mieszkańcy mogą korzystać z placu zabaw, siłowni na otwartej
powierzchni, drewnianej altany i wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną
lub mini piłkę nożną. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.
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