Obiekty sportowe
Nowoczesne centrum sportowe z halą sportową, kompleksem pełnowymiarowych boisk i pływalnią krytą
„Wodny Raj” oraz boiska we wszystkich sołectwach sprzyjają rozwojowi sportu i rekreacji. Zimą wszyscy
chętni mogą skorzystać z lodowiska oraz z toru do uprawiania curlingu, które znajduje się na Osiedlu
w Pawłowicach. Na wiosnę obiekt zamienia się w boisko ze sztuczną nawierzchnią. Na Osiedlu znajduje
się również boisko do piłki plażowej. Niewątpliwie największą sportową atrakcją gminy jest „Wodny Raj”
z prawie siedemdziesięciometrową zjeżdżalnią, jacuzzi i dwoma basenami.
Na terenie gminy działa 16 klubów sportowych skupiających ponad 1000 członków. Gmina promuje
rozwój sportu poprzez dotacje dla klubów sportowych oraz stypendia sportowe przyznawane za wybitne
osiągnięcia w poszczególnych dyscyplinach.
Kompleks boisk sportowych w Pawłowicach
- pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem,
- pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną z murawą,
- 75 metrowa bieżnia lekkoatletyczna,
- dwa boiska wielofunkcyjne: jedno spełniające funkcję kortu do gry w tenisa ziemnego i boiska do piłki
ręcznej, a drugie przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną,
- trybuny dla widowni mieszczące 400 osób
Pawłowice, ul. Sportowa 14, tel./fax 32 4724 215

Boisko wielofunkcyjne w Pielgrzymowicach
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m, pozwalające na grę w siatkówkę, koszykówkę i piłkę
ręczną,
- bieżnia wraz z odcinkiem prostym do biegu na 50 m,
- skocznia do skoku w dal,
- pełne oświetlenie, trybuny oraz piłko chwyty.
Pielgrzymowice, ul. Powstańców 6, tel. 32 4729 443

Boisko wielofunkcyjne w Krzyżowicach
- boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) o wymiarach 22,0 x 44,0 m,
- nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy,
- bieżnia z nawierzchnią ze sztucznej trawy o długości 70 m wraz ze skocznią w dal, wymiar bieżni 73,0 x
6,0 m
Krzyżowice, ul. Szkolna 7, tel. 32 4723 715

Boisko wielofunkcyjne w Golasowicach
- boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, piłka nożna) o wymiarach 30,50 x 58,00 m,
- nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy,
- bieżnia z nawierzchni poliuretanowej, trójtorowa o długości 52 m,

- skocznia do skoku w dal
Golasowice, ul. Zofii Nałkowskiej 2, tel. 32 4723 201

Boisko wielofunkcyjne w Jarząbkowicach
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry: w siatkówkę (1 boisko), koszykówkę (2
boiska) i do piłki ręcznej lub mini piłki nożnej,
- wokół boiska zamontowano piłkochwy, a gabionami wzmocniono skarpę,
- parking na 2 samochody i miejsca na stojaki na rowery
Jarząbkowice, ul. Kasztanowa

Centrum Multidyscyplinarne
- Boisko (w okresie letnim)
- Lodowisko z torem do curlingu (w okresie zimowym)
Osiedle Pawłowice, ul. Pukowca 7, tel. 32 4724 433

Hala sportowa
- boisko o wymiarach 22 x 44 m dostosowane do gry w halową piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę,
- ścianka do wspinaczki,
- sala Fitness (także fitness w wodzie), zajęcia z jogi,
- widownia mieszcząca ok. 450 osób.
Pawłowice, ul. Sportowa 14, tel./fax 32 4724 215

Kryta pływalnia „Wodny Raj”
- basen pływacki sportowy o wymiarach 25 x 12, 5 m i głębokości od 1,2 – 1,8 m, z sześcioma torami
pływackimi,
- basen rekreacyjny z hydromasażami o wymiarach 10x6m,
- zjeżdżalnia wodna o długości 68m,
- jaccuzzy.
Ponadto na terenie obiektu znajduje się sklep ze sprzętem sportowym, a także istnieje możliwość
skorzystania z odnowy biologicznej (dwie sauny, solarium, masażysta).
Pawłowice, ul. Sportowa 14, tel./fax 32 4724 215

Grota solna
W grocie panuje specyficzny klimat, a powietrze nasycone jest minerałami i mikroelementami, takimi jak:
- jod i potas,wapń, magnez, selen
Przebywanie w grocie solnej jest szczególnie polecane osobom z dolegliwościami alergicznymi, astmą
oskrzelową i zapaleniem oskrzeli, cierpiącym na przewlekły nieżyt nosa, gardła i krtanii, nerwice, stany
przemęczenia i depresji, choroby naczyń krwionośnych i serca.

Pawłowice, ul. Sportowa 14, tel./fax 32 4724 215

Siłownia na świeżym powietrzu
Na terenie siłowni znajduje się kilkanaście specjalnych urządzeń do ćwiczeń, z których może korzystać
młodzież i dorośli. Siłowania zlokalizowana jest przy placu zabaw, w miejscu osłoniętym przez drzewa.
Urządzenia do ćwiczeń są odporne na warunki atmosferyczne tak więc można z nich korzystać przez cały
rok.
Pawłowice, ul. Krucza
Krzyżowice, ul. Szkolna
Jarząbkowice, ul. Kasztanowa

Miasteczko ruchu drogowego w Pawłowicach Osiedlu
Warto uczyć się bezpiecznych zachowań na drodze od najmłodszych lat. Dzieci i młodzież mogą
poznawać znaki drogowe oraz przepisy ruchu drogowego w miasteczku ruchu drogowego w Pawłowicach.
Zlokalizowane niedaleko siłowni na świeżym powietrzu i placu zabaw miasteczko, jest miejscem zabawy
i nauki dla wszystkich, nie tylko najmłodszych.
Pawłowice, ul. Krucza
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