Ciekawe miejsca, przyroda, obiekty sportowe
Wieża widokowa
Wieża widokowa stoi przy drewnianym kościółku św. Krzyża, dostępna jest od listopada 2018 roku. Położona
230,17 metrów nad poziomem morza, jej wysokość łącznie z krzyżem to 22,83 m. Na pamiątkę 100-lecia
odzyskania niepodległości na szczyt wieży prowadzi 100 schodków. Podesty widokowe znajdują się na wysokości:
3,5 m, 8,75 m, 14 m i 17,5 m. Na konstrukcję zużyto ponad 30 ton stali. Jest to kolejny obiekt na szlaku wież i
platform widokowych górnej Odry, z którego przy dobrej pogodzie pięknie widać Bramę Morawską.
Przyroda
Nieodłącznym elementem krajobrazu Gminy Pietrowice Wielkie są malownicze, szczególnie w okresie
wiosenno-letnim, rozległe pola uprawne i łąki, a wśród nich miejsca zadrzewione, zagajniki, lasy oraz parki i
aleje drzew. Jednym z ciekawszych obiektów jest rozległy park przy zespole pałacowym w Krowiarkach, będący
parkiem krajobrazowym z licznymi okazami starodrzewia oraz drzew egzotycznych. Omawiając tereny zielone
należy zatrzymać się na chwilę w dolinie Św. Krzyża, gdzie wokół kościółka znajduje się arboretum. Piękny
zakątek stanowi dolina rzeki Troi położona wśród malowniczych łąk. Krajobraz lasów, pól i łąk wzbogacony jest
obecnością rożnej wielkości stawów. Potwierdzeniem piękna przyrody naszego terenu, jak i jego czystości i
harmonii z naturą, jest z pewnością fakt istnienia na terenie gminy wielu bocianich gniazd.
Wypoczynek, rekreacja i obiekty sportowe
Gmina dysponuje bogatym i zróżnicowanym zapleczem rekreacyjnym, z którego korzysta wielu mieszkańców i
przybywających do gminy gości. Wskazując bazę wypoczynku i rekreacji należy wspomnieć o kompleksie boisk
ORLIK, o kilku boiskach wielofunkcyjnych, boiskach do piłki nożnej, salach sportowych zlokalizowanych przy
szkołach, kortach tenisowych, bezpiecznych placach zabaw dla dzieci i zewnętrznych siłowniach dla dorosłych.
Teren naszej gminy sprzyja organizacji wycieczek rowerowych. Piękne krajobrazy można podziwiać
przemieszczając się po bezpiecznych ścieżkach rowerowych, zatrzymując się w Zielonych Centrach wsi.
Niemałą atrakcję dla zwiedzających stanowi stadnina koni położona w Kornicach. Na pielgrzymów
odwiedzających pątniczy Kościółek Św. Krzyża czeka miejsce, w którym można spokojnie spędzać czas przy
ognisku lub w arboretum z rzadkimi okazami drzew i krzewów.
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