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To jedno z najszybciej
rozwijających się osiedli
Wrocławia.

W najbliższych latach
planowane są na nim
(i w pobliżu): linia
tramwajowa, Wschodnia
Obwodnica Wrocławia,
drogi rowerowe i nowe
budynki wznoszone
przez deweloperów. 

MGO

P
ar ty ni ce już ma ją kil ka na -
ście ty się cy miesz kań ców,
a ta licz ba wciąż roś nie, bo
to jed no z naj po pu lar niej -

szych miejsc we Wroc ła wiu, więc
wciąż po wsta ją no we miesz ka nia. Na-
 tu ral nym na stęp stwem jest roz wój
mia sta w tym re jo nie – pla no wa ne na
naj bliż sze la ta in we sty cje w ko mu -
ni ka cję zbio ro wą uła twią do jazd do
cen trum oraz wy pro wa dzą z osie dla
ruch tran zy to wy. 

Do cen trum tram wa jem 

Naj waż niej szą miej ską in we sty cją
w tym re jo nie bę dzie bez sprzecz nie
li nia tram wa jo wa, któ ra miesz kań -
com Par ty nic i Oł ta szy na uła twi do-
 jazd do cen trum Wroc ła wia. Ma być
go to wa za pięć lat. 

Zna ny jest już wstęp ny prze bieg
tra sy. No wy od ci nek to rów ma mieć
po czą tek na pęt li tram wa jo wej Park
Po łud nio wy przy ul. Ślęż nej. Po tem
pój dzie pod na sy pem ko le jo wym ob-
 wod ni cy to wa ro wej, wschod nią czę-
 ścią Par ty nic przy ul. Woj szyc kiej (tu
prze bieg nie jest usta lo ny – bę dzie
jesz cze ana li zo wa ny) aż do pęt li po
pół noc nej stro nie ul. Zwy cię skiej, na
te re nie daw nej jed nost ki woj sko wej. 

Al bo po cią giem

Al ter na ty wą dla po dró ży sa mo cho -
dem ma ją być tak że po cią gi ko lei aglo-
 me ra cyj nej, któ re ma ją jeź dzić po li-
 nii ko le jo wej nr 285 pro wa dzą cej ze
Świd ni cy przez So bót kę, Ko bie rzy -
ce, Par ty ni ce do sta cji Wroc ław Głów-
 ny. W pla nach jest jej re wi ta li za cja. 

Urząd mar szał kow ski chce prze-
 pro wa dzić te pra ce m.in. za pie nią -
dze uni j ne w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2014-
2020. In we sty cją zaj mą się Pol skie Li-
 nie Ko le jo we, do któ rych na le ży in-
 fra struk tu ra ko le jo wa. 

– Dzię ki tym pra com po cią gi bę-
 dą mog ły jeź dzić szyb ciej. Zo sta ną
tak że wy re mon to wa ne pe ro ny i po-
 wsta ną urzą dze nia ste ro wa nia ru-
 chem ko le jo wym – wy li cza Agniesz-
 ka Za kęś, wi ce dy rek tor De par ta -
men tu In fra struk tu ry Urzę du Mar-
 szał kow skie go Wo je wódz twa Dol no-
 ślą skie go. – Po wsta ną tak że no we przy-
 stan ki we wroc ła wiu Wroc ła wia, m.in.
w oko li cy uli cy Zwy cię skiej. 

Te pra ce są wstęp nie pla no wa ne
na la ta 2019-20. 

Piotr Wiak, wi ce pre zes fir my Ra-
 fin De we lo per, uwa ża, że to właś nie
ko mu ni ka cja zbio ro wa mo że roz wią-

 zać naj wię kszy prob le mem Par ty nic.
– Wroc ław, po dob nie jak wszyst kie
wię ksze mia sta w Pol sce, bo ry ka się
z nad mia rem sa mo cho dów – tłu ma -
czy. – Osta t nie ba da nia po ka zu ją, że
wroc ła wia nie uwa ża ją roz wój trans-
 por tu zbio ro we go za jed no z pod sta -
wo wych za dań mia sta. Na dzie ję dla
Par ty nic wno szą pla ny bu do wy tra-
 sy tram wa jo wej, za koń cze nia bu do -
wy wschod niej ob wod ni cy Wroc ła -
wia i dal sze go roz wo ju ko lei aglo me-
 ra cyj nej. Po now ne uru cho mie nie sta-
 cji ko le jo wej Par ty ni ce poz wo li ło by
na do tar cie do Dwor ca Głów ne go
w nie ca ły kwa drans. 

Omi ną Par ty ni ce

Ruch sa mo cho do wy na ul. Zwy cię -
skiej zmniej szy się też po wy bu do -
wa niu po łud nio we go od cin ka
Wschod niej Ob wod ni cy Wroc ła wia,
po nie waż Par ty ni ce bę dą wte dy omi-
 jać miesz kań cy są sied nich osie dli
oraz pod wro cław skich miej sco wo -
ści. Nato miast miesz kań cy Par ty nic
dzię ki tej tra sie do ja dą np. na te re ny
re kre a cyj ne nad Oła wą w Siech ni -
cach, nad Od rę lub do Dłu go łę ki. 

In we sty cję tę od kil ku lat blo ku je
Ini cja ty wa Wy so ka, re pre zen tu ją ca
część miesz kań ców tej pod wro -

cław skiej wsi, któ rzy nie chcą, by
WOW prze ci na ła ich miej sco wość.
Jed nak urząd mar szał kow ski za mie-
 rza ją zre a li zo wać. 

Obec nie pro wa dzo ne są pra ce
przed pro jek to we. Wy bra no już trzy
wa rian ty prze bie gu tej waż nej tra sy,
ma ją cej sta tus dro gi wo je wódz kiej.
Je den z nich jest pre fe ro wa ny przez
Dol no ślą ską Służ bę Dróg i Ko lei oraz
zo stał za ak cep to wa ny przez Za rząd
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go. 

– Trwa pro ce du ra oce ny wpły wu
tej in we sty cji na śro do wi sko, pod czas
któ rej zo sta nie zba da na moż li wość
re a li za cji in we sty cji we dług te go op -
ty mal ne go wa rian tu. Bu do wa po win-
 na za koń czyć się jesz cze w 2020 ro ku
– in for mu je Le szek Loch, dy rek tor
Dol no ślą skiej Służ by Dróg i Ko lei.

No wo ści na dro gach

Wroc ław ski Pro gram In we sty cyj ny
za kła da do 2019 ro ku kil ka waż nych
in we sty cji dro go wych w re jo nie Krzy-
 ków i Par ty nic. Ale ja Kar ko no ska i ul.
Po wstań ców Ślą skich do 2018 r. zo-
 sta ną prze bu do wa ne – po wsta ną tam
m.in. tra sy ro we ro we. Te zmia ny są
na eta pie pro jek to wa nia. 

Na ul. Ma czka jesz cze w tym ro-
 ku po wsta nie no wy układ dro go wy

wraz z sy gna li za cją, a na ul. Zwy cię -
skiej w przy szłym ro ku pęt la au to -
bu so wa. W tym sa mym cza sie ma być
prze bu do wa na uli ca Oł ta szyń ska na
od cin ku od Woj szyc kiej do li nii ko le-
 jo wej. 

Tak że w przy szłym ro ku, po za-
 koń cze niu re mon tu bu dyn ku przy
ul. Zwy cię skiej 8a, zo sta nie w nim
otwar te przed szko le. Lif ting przej-
 dzie też sa la gim na stycz na Szko ły
Pod sta wo wej nr 61 przy ul. Skar bow-
 ców 8, wraz z za ple czem. A na te re -
nie Wroc ław skie go To ru Wy ści gów
Kon nych Par ty ni ce przy ul. Zwy cię -
skiej ma gi strat zle ci roz bu do wę in-
 fra struk tu ry re kre a cyj nej. Ma ona
po wstać w la tach 2017-2018. 

Dla ro we rzy stów

Część in we sty cji jest lub bę dzie re a -
li zo wa na w ra mach Wroc ław skie go
Bud że tu Oby wa tel skie go. Wśród nich
są pro jek ty dla pie szych i ro we rzy -
stów, czy li re wi ta li za cja po nie miec -
kiej dro gi ro we ro wej na ul. Po wstań -
ców Ślą skich, któ ra uła twi do jazd do
cen trum, tra sa ro we ro wa na ul. Wał-
 brzy skiej i Krzyc kiej oraz re mont
chod ni ka i wy ty cze nie przej ścia dla
pie szych na ro gu ulic Krzyc kiej i Wa-
 wrzy nia ka.

W WBO dla Krzy ków-Par ty nic
nie za bra kło in we sty cji re kre a cyj -
nych. Przy Szko le Pod sta wo wej nr 64
(ul. Woj szyc ka 1) po wsta nie miej sce
do ak tyw ne go spę dza nia wol ne go
cza su wraz z za gos po da ro wa niem te-
 re nu, a przy Szko le Pod sta wo wej nr
76 przy ul. Wan dy 13 – bo i sko wie lo -
fun kcyj ne. 

Nad Ślę zą, w re jo nie ul. Życz li wej,
zo sta nie stwo rzo ne miej sce wy po -
czyn ku dla ca łych ro dzin. W pla nach
jest ogród za baw, sta no wi ska pik ni -
ko we, te ren zie lo ny do gier i za baw
na świe żym po wie trzu (bu lo drom
oraz bo i sko do siat ków ki i bad min -
to na). 

Po pra wi się też bez pie czeń stwo,
np. dzię ki upo rząd ko wa niu, utwar-
 dze niu i oświet le niu dojść do Par ku
Sło necz ne go na Oł ta szy nie. Cho dzi
o się ga cze ul. Sta rzyń skie go. 

Wszyst ko to po wsta je w re zul ta -
cie wy gra nych pro jek tów w ra mach
WBO 2015. Nato miast WBO 2016 za-
 o wo cu je w re jo nie Par ty nic zie lo ną
ro we ro wo-pie szą ob wod ni cą Wroc -
ła wia. Do ce lo wo w jed ną stro nę bę-
 dzie moż na nią do je chać na Gra bi -
szyn, a w dru gą – na Tar no gaj. 

– Od noś nie przy szłych in we sty cji
na Par ty ni cach war to za u wa żyć, że
w tym re jo nie opra co wa ne zo sta ły
już pla ny miej sco we i wszel kie przy-
 szłe dzia ła nia mu szą być z ni mi zgod-
 ne – mó wi El żbie ta Ma ciąg z wy dzia -
łu in ży nie rii miej skiej wroc ław skie -
go ma gi stra tu.

No we miesz ka nia

Na osie dlu Krzy ki-Par ty ni ce w cią gu
osta t nie go ro ku wy bu do wa no oko ło
3 tys. miesz kań. Na sa mych Par ty ni -
cach re a li zo wa nych jest kil ka no wych
in we sty cji miesz ka nio wych, m.in.
firm Ra fin De we lo per, To scom oraz
Ege ria. 

Ra fin zbu do wał już osie dle Zło ta
Pod ko wa przy ul. Zwy cię skiej, a te-
 raz obok, przy ul. Ka wa le rzy stów,
wzno si od wrześ nia Par ty ni ce Ho u -
se. Wi ce pre zes Piotr Wiak chwa li
otwar cie no we go du że go pu blicz ne -
go przed szko la przy ul. Zwy cię skiej,
ale je go zda niem po trzeb ne są ko lej-
 ne żłob ki oraz przed szko la, po nie -
waż na osie dlu miesz ka nia czę sto ku-
 pu ją ro dzi ny z ma ły mi dzieć mi. 

Już do brze, bę dzie le piej

Na Par ty ni cach jest zie lo no, ci cho
i sto sun ko wo bez piecz nie. Dzia ła ją
tu skle py, re sta u ra cje i obiek ty spor-
 to we, są te re ny re kre a cyj ne, ścież-
 ki ro we ro we i spa ce ro we. Moc ną
stro ną osie dla jest Wroc ław ski Tor
Wy ści gów Kon nych, ogól no do -
stęp ny przez ca ły rok. Or ga ni zo -
wa ne są tam rów nież du że im pre -
zy, przy cią ga ją ce miesz kań ców ca-
 łe go mia sta. 

– Na Par ty ni cach jest spo ro do-
 mów jed no ro dzin nych i te re nów zie-
 lo nych, co spra wia, że ma my swoj ski
kli mat, o któ ry we Wroc ła wiu nie ła -
two. Z dru giej stro ny dzię ki no wym
in we sty cjom miesz ka nio wym osie-
 dle nam młod nie je. Już nie do mi nu -
ją tu se nio rzy, po ja wi ło się spo ro ro-
 dzin z dzieć mi, co nas bar dzo cie szy,
bo to da je nam no wą ener gię do dzia-
 ła nia – mó wi Ma riusz Bi gos, prze wod-
 ni czą cy za rzą du osie dla Krzy ki-Par -
ty ni ce. f

Tak zmie nią się Par ty ni ce
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Na terenie dawnych koszar

Armii Radzieckiej powstaną

park i pętla tramwajowa

Na Par ty ni cach po wsta je

wie le no wych bu dyn ków

miesz kal nych

Przy ul. Zwy cię skiej jest

wie le skle pów, re sta u ra cji

i lo ka li usłu go wych
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