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Położone
w południowym
Wrocławiu Partynice 
to jedno z najbardziej
zielonych osiedli miasta. 

Gdzie można tam
wypocząć i jak jego
mieszkańcy spędzają
czas wolny?

MAR TA GO ŁĘ BIOW SKA

B
ez wąt pie nia naj bar dziej
atrak cyj nym obiek tem na
Par ty ni cach jest Wroc ław -
ski Tor Wy ści gów Kon nych,

po ło żo ny na skrzy żo wa niu al. Kar ko-
 no skiej i ul. Zwy cię skiej. Ma ok. 70 ha
po wierz chni i jest ogól no do stęp ny.
Na wet za wstęp na wy da rze nia spe-
 cjal ne nie są po bie ra ne op ła ty. Pie nią-
 dze są tam po trzeb ne tyl ko tym, któ-
 ry ku pu ją za kła dy lub po sta no wią od-
 wie dzić fo od truc ki, sto ją ce tam przy
oka zji wię kszych im prez. 

– Tor Wy ści gów Kon nych jest
otwar ty co dzien nie do godz. 21, nie-
 za leż nie od te go, czy da ne go dnia or-
 ga ni zo wa ne jest tam ja kieś wy da -
rze nie. Moż na u nas spa ce ro wać i ob -
ser wo wać ko nie pod czas tre nin gu.
Do stęp ne są tak że staj nie i obiek ty
re kre a cyj ne Wyż szej Szkół ki Ja zdy,
gdzie ci, któ rzy wy ku pią lek cje, uczą
się jeź dzić kon no. Tak że dzie ci od
trze cie go do siód me go ro ku ży cia. Ze
wzglę dów bez pie czeń stwa nie ma
wstę pu tyl ko do staj ni ko ni wy ści go -
wych – mó wi Ma riusz Pio trow ski, wi-
 ce dy rek tor Wroc ław skie go To ru Wy-
 ści gów Kon nych Par ty ni ce.

Do da je, że tak że po za se zo nem
wy ści go wym (wte dy co kil ka ty god -
ni są or ga ni zo wa ne go ni twy) tor przy-
 cią ga atrak cja mi. Są tu or ga ni zo wa -
ne m.in. bie gi (np. Run ma ged don),
wy sta wy psów, po ka zy ja zdy kon nej,
mi strzo stwa w jeź dzie bez ogło wia
oraz im pre zy in te gra cyj ne. 

Naj wię ksze go ni twy roz gry wa ne
na To rze Wy ści gów Kon nych Par ty -
ni ce to Wiel ka Wroc ław ska i Wiel ka
Par ty nic ka. W ta kie dni obiekt no tu-
 je re kor do wą frek wen cję na po zio -
mie 10 tys. od wie dza ją cych. Przez ca-
 ły rok za wo dy oglą da 100 tys. osób. 

Jest to ide al ne miej sce do od po -
czyn ku z przy ja ciół mi i ro dzi ną,
zwłasz cza wios ną i la tem, choć za-
 rząd cy to ru za po wia da ją rów nież zi-
 mo we atrak cje.

Zie leń w par kach 
i na osie dlach

Na osie dlu i w je go oko li cy są aż trzy
par ki – Kle ciń ski, Po łud nio wy i Sło-
 necz ny. Ci, któ rzy lu bią ak tyw nie spę-
 dzać wol ny czas, do ce nią ścież ki spa-
 ce ro we i ro we ro we. A w pla nach jest
ko lej ny park.

– Ma po wstać przy ul. Zwy cię skiej
na daw nym te re nie woj sko wym. To
świet na wia do mość – mó wi Ma riusz
Bi gos, prze wod ni czą cy za rzą du osie-
 dla Krzy ki-Par ty ni ce. Do da je, że du-
 ża ilość zie le ni to jed na z naj moc -
niej szych stron osie dla, któ rą wy jąt-
 ko wo ce nią so bie miesz kań cy. – Mo-

 że ma my da le ko do cen trum, ale za
to ci cho, ład nie i swoj sko. 

Na te re ny zie lo ne sta wia ją też nie-
 któ rzy de we lo pe rzy. Przy ul. Ka wa -
le rzy stów bu do wa ny jest Par ty ni ce
Ho u se, któ re go czę ścią bę dzie stre fa
spor to wo-re kre a cyj na, do stęp na wy-
 łącz nie dla miesz kań ców no wej in-
 we sty cji. Po wsta nie tam sta cja do na-
 pra wy ro we rów, plac za baw dla dzie-
 ci, si łow nia „pod chmur ką”, bo i sko,
stre fa do gril lo wa nia i gór ka, z któ rej
zi mą bę dzie moż na zjeż dżać na san-
 kach. W za ło że niu stre fa ta ma sprzy-
 jać in te gra cji miesz kań ców.

– Chce my też, by po pra cy nie mu-
 sie li ni gdzie je chać. Wy star czy wyjść
na plac za baw z dziec kiem, po ćwi -
czyć na świe żym po wie trzu czy też
zro bić gril la w week end – mó wi Piotr
Wiak z fir my Ra fin De we lo per, któ-
 ra bu du je Par ty ni ce Ho u se.

Do cen trum? Nie ko niecz nie

W tej czę ści mia sta wię kszość atrak-
 cji i miejsc uła twia ją cych za ła twia -
nie co dzien nych spraw znaj du je się
w po bli żu. W Bie la nach Wroc ław -
skich, kil ka ki lo me trów od Par ty nic,
są Ba sen Ślę za, Match Po int, gdzie
moż na po grać w te ni sa, squ as ha i ba-
d min to na, oraz du ży klub fit ness
i ki na w cen trum han dlo wym Bie la-
 ny, któ re jest ogrom nym sku pi skiem
skle pów, re sta u ra cji i pun któw usłu-
 go wych. Ale na sa mym osie dlu też
jest kil ka miejsc, gdzie moż na do-
 brze zjeść. 

Amo re Mio przy ul. Par ty nic kiej
32D to re stau racja wło ska, któ ra sły-

 nie prze de wszyst kim z piz zy. Przy
ul. Zwy cię skiej 21 dzia ła sto sun ko wo
no wy bar Kuk ma nia, któ ry cie szy się
ta ką po pu lar no ścią, że w week endy
trze ba re zer wo wać w nim miej sca.
Ofe ru je m.in. do mo we cia sta. Na ama-
 to rów kuch ni orien tal nej przy ul.
Zwy cię skiej 14d cze ka KOI Sus hi Bar,
a nie o po dal, przy ul. Oł ta szyń skiej
92e – Sus hi Na ka Na ka. 

Je śli ktoś chce wy brać się nie co
da lej, w par ku Po łud nio wym znaj-
 dzie Aga wę, któ ra ist nie je tam od
wie lu lat. A przy ul. Stra chow skie -
go 12 dzia ła Pe pe Ri sto ran te z kuch -
nią wło ską. 

– Je dy ne cze go bra ku je, to faj nej
knaj py, pu bów, w któ rych ze zna jo -
my mi moż na umó wić się na pi wo.
W tym ce lu za wsze mu szę je chać do
cen trum – mó wi Ju sty na Re wak,
miesz kan ka ul. Zwy cię skiej. 

Agniesz ka, ma ma dwoj ga ma łych
dzie ci, nie na rze ka: – Jest mnó stwo
miejsc, gdzie mo gę spa ce ro wać z wó-
z kiem. Naj czę ściej ko rzy sta my z te-
 re nu Wroc ław skie go To ru Wy ści gów
Kon nych, ale cza sem wy bie ra my się
da lej, na przy kład do par ku Po łud -
nio we go. Naj bliż sza bib lio te ka miej-
 ska znaj du je się na Krzy kach, przy
ul. Je sien nej. Czę sto tam by wam.
A za ku py ro bię na osie dlu, za zwy czaj
w Bie dron ce i Sim ply.

Za le tą Par ty nic jest też to, że ła-
 two stąd o wy pad po za mia sto. Tuż
obok są wja zdy na au to stra dę A4 (a
ka wa łek da lej na AOW), dzię ki cze-
 mu nie trze ba prze bi jać się przez
kor ki na te re nie mia sta. To osz częd-

 ność cza su, pa li wa i ner wów.
A w oko li cy nie bra ku je sta cji ben-
 zy no wych – jest ich kil ka. 

– Miesz ka ją cy w cen trum zna jo -
mi za wsze ła pią się za gło wę, gdy sły-
 szą, gdzie ku pi łem miesz ka nie. A ja
so bie ce nię tę lo ka li za cję – mó wi Grze-
 gorz Rać z ul. Par ty nic kiej. – Tu od-
 po czy wam od zgieł ku, a sa mo cho -
dem, po za go dzi na mi szczy tu, je stem
na Sta rym Mie ście w kwa drans. Mę-
 czą mnie kor ki, ale z dru giej stro ny
czę sto ko rzy stam z Au to stra do wej
Ob wod ni cy Wroc ła wia. Nad ra biam
tro chę ki lo me trów, ale dzię ki te mu
w wie le miejsc mo gę do je chać du żo
szyb ciej. 

Do zo ba cze nia

Tu ry ści za pew ne rzad ko tu się po ja -
wia ją, bo wo lą Sta re Mia sto, ale i tu-
 taj moż na zna leźć kil ka cie ka wych
obiek tów. Pa ra doks po le ga na tym,
że tak że nie któ rzy miesz kań cy osie-
 dla Krzy ki-Par ty ni ce ni gdy nie od-
 wie dzi li tych miejsc. Mo że czas na
wy cie czkę?

Przy ul. Woj szyc kiej stoi głaz
upa mięt nia ją cy bu do wę pier wsze -
go po wo jen ne go osie dla do mków
jed no ro dzin nych we Wroc ła wiu
„Ali na”. Sta nął tam w 1971 ro ku. Cie-
 ka wym obiek tem jest rów nież po-
 mnik „Mło da Pa ra”, zdo bią cy Osie-
 dle Przy jaź ni.

Przy al. Kar ko no skiej, przed bu-
 dyn kiem ra dia i te le wi zji, moż na zo-
 ba czyć tzw. Ka mień Stu le cia. To słup
z gra ni tu, usta wio ny w la tach 1900-
1901. Za pro jek to wał go naj praw do -

po dob niej Karl Klimm, a ufun do wa -
ły – z oka zji nad ej ścia no we go wie ku
– wła dze miej skie. We Wroc ła wiu jest
ich w su mie sześć – wszyst kie sto ją
przy dro gach wy lo to wych, przy ów-
 czes nych gra ni cach mia sta. 

Z ko lei na te re nie to ru wy ści gów
kon nych znaj du je się pa wi lon z 1907
r., zwa ny okrą gla kiem. Kie dyś mie-
 ści ła się w nim her ba ciar nia, póź niej
by ły po ko je go ścin ne i sa la wie lo -
fun kcyj na. Z te go sa me go ro ku po-
 cho dzą drew nia ne, kry te try bu ny
przy to rze. 

A fa ni wroc ław skich kras na li znaj-
 dą je tak że na Krzy kach-Par ty ni cach
i w ich naj bliż szej oko li cy, np. „My-
 ślich wil ka” z książ ką i pió rem przy
Szko le Pod sta wo wej nr 64 im. Wła-
 dy sła wa Bro niew skie go przy ul. Woj-
 szyc kiej. Je go imię na wią zu je do ty-
 tu łu wier sza au tor stwa pa tro na szko-
 ły. Trzy ma ją cy ka me rę „Te les for” stoi
przy wej ściu do gma chu TVP.

Dwa kras na le są ty po wo „han -
dlo we” – „Kan da rek” stoi przy ul.
Zwy cię skiej 9-23 przed sa lo nem uro-
 dy i zwa ny jest kras na lem pięk ni -
siem, bo ma lu ster ko i grze bień,
a opy cha ją cy się sło dy cza mi „Tru fe l-
ek” – przed wej ściem do skle pu przy
Zwy cię skiej 14c. 

Przy al. Kar ko no skiej jest cmen-
 tarz ofi ce rów ra dziec kich. Ma 5,3 ha,
po wstał w 1945 r. i mie ści 763 gro by
ra dziec kich ofi ce rów, po leg łych lub
zmar łych w cza sie ob lę że nia Wroc -
ła wia, w tym 69 nie zna nych z imie-
 nia i na zwi ska. Przy je go bra mach
sto ją ar ma ty i czoł gi. f

Zie lo ne Par ty ni ce nie gro żą nu dą
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Stre fa re kre a cyj na pla no wa na

na osie dlu Par ty ni ce Ho u se

W parku Klecińskim spotykają

się m.in. miłośnicy psów

Wy ści gi kon ne oglą da ją 

ty sią ce wroc ła wian
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