
 

 

Informacja Agencji Rozwoju Miasta Krakowa w sprawie działań na Wesołej. Stan na 29.07.2022 

 
Sanatorium Sztuka na Wesołej 

 
 
  
Na cykl wystaw organizowanych pod wspólną nazwą „Sanatorium Sztuka” na 
zalesionym skwerze przy ulicy Śniadeckich 3 na Wesołej zaprasza KBF. 
„Sanatorium Sztuka” to, jak wyjaśniają organizatorzy, jedyny w swoim rodzaju 
projekt typu pop-up, którego hasłem przewodnim jest w tym roku „Zmiana jako 
siła napędowa”. 
 
Kuratorami wystaw są wykładowczynie i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie, którzy zaprosili swoje studentki i studentów 
oraz absolwentki i absolwentów do stworzenia autorskich projektów 
artystycznych, mających charakter trzydniowych wystaw. Pierwsza, czerwcowa 
wystawa za nami. Kolejną, zatytułowaną „5/2” będzie można oglądać od 22 do 
24 lipca. Każdego dnia od 17:02 do 20:05, wystawie będą towarzyszyć 
wydarzenia performatywne i oprowadzanie kuratorskie. Dlatego organizatorzy 
namawiają: „Weźcie koc, kosz z jedzeniem, namiot” i przekonują, że słowa 
klucze tego, co pod koniec lipca wydarzy się na Wesołej to: empatia, plac 
zabaw, ekologia, aktywizm, drżenie, współdrżenie, bodźce, doświadczenie. 
 
  
 
Szczegóły: 
<https://www.facebook.com/events/2173300966166987?ref=newsfeed> 
https://www.facebook.com/events/2173300966166987?ref=newsfeed   
 
  
 
 

Specjalnie przygotowany plac na imprezy plenerowe na Wesołej – gotowy 
 
 
 
1750 m2, dostęp do prądu i ujęcia wody. Na Wesołej został przygotowany 
utwardzony plac umożliwiający organizację imprez plenerowych. 
 
  



 
 

„Old is the new sexy!”, czyli Wesoła na World Urban Forum 11 w Katowicach 
 
 
  
Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum), międzynarodowa konferencja 
organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli 
ludzkich, to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, 
transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 000 
uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe 
i instytucje finansowe. Ostatnia, dziesiąta edycja miała miejsce w 2020 roku 
w Abu Zabi – stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poprzednie dwa 
spotkania odbyły się w Kuala Lumpur w Malezji i Quito w Ekwadorze. 
Tegoroczna, 11 edycja została zorganizowana w Katowicach. W programie 
pięciodniowej konferencji znalazł się także panel dotyczący Wesołej! Wzięli 
w nim udział architekt i urbanista Dominik Darasz, prezes Agencji Rozwoju 
Miasta Krakowa Jan Pamuła, dyrektorka Biblioteki Kraków Agnieszka 
Staniszewska-Mól, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego Magdalena 
Doksa-Tverberg i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stanisław 
Mazur. Dyskusję prowadzili: redaktorka naczelna A&B Małgorzata Tomczak oraz 
członek rady programowej Open Eyes Economy Tomasz Janowski. A przysłuchiwali 
się jej goście z całego świata! 
 
  
 
Relacja z wydarzenia: 
 
<https://www.architekturaibiznes.pl/old-is-the-new-sexy-krakowska-wesola-na- 
wuf11,11876.html> 
https://www.architekturaibiznes.pl/old-is-the-new-sexy-krakowska-wesola-na-w 
uf11,11876.html 
 
  
 
 

Będzie konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na Wesołej 
 
 
Tak postanowili Radni na spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego ds. Wesołej, w 
głosowaniu, jakie odbyło się pod koniec dwugodzinnej dyskusji na temat 
konkursu i jego zakresu. Obecni na Zespole Radni zarekomendowali organizację konkursu 
jednogłośnie. We wrześniu, na kolejnym spotkaniu Zespołu zostaną wypracowane 
założenia do konkursu. 
 
  
  



 
 

Kopernika 21 B i Śniadeckich 3 - nowe przetargi na wynajem nieruchomości na Wesołej 
 
 
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa ogłosiła 2 przetargi na wynajem budynków na 
Wesołej. 
 
Propozycje w sprawie wynajęcia budynku przy ul Kopernika 21 B można składać 
do 9 sierpnia 2022 roku, do godz. 9.30. Obiekt został wybudowany w latach 
międzywojennych jako szwalnia pracująca na potrzeby działającego wówczas na 
Wesołej szpitala. Dziś nieruchomość, która ma ok. 303 m2 powierzchni 
użytkowej, może być miejscem różnego rodzaju działalności komercyjnej. W 
funkcjonalnych wnętrzach można prowadzić m.in. placówkę edukacyjną, 
kulturalno-artystyczną, biura coworkingowe, warsztaty kreatywne czy 
działalność usługową. 
 
Szczegóły:   
<https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=154076> 
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=154076   
 
 
Także do 9 sierpnia, do godz. 10.30 można składać oferty na wynajem budynku 
przy ul. Śniadeckich 3. To parterowy budynek, o powierzchni prawie 500 m2, 
który został wybudowany w latach powojennych jako obiekt zaplecza szpitala. 
Nadaje się doskonale na placówkę edukacyjną, kulturalno-artystyczną, biura 
coworkingowe, warsztaty kreatywne, czy działalność usługową. 
 
Szczegóły:  
 <https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=151547> 
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=151547  
(protokół z drugiego posiedzenia komisji). 
 
 
 
Administracja Szpitala św. Ludwika na Wesołej 
 
 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
będzie miał na Wesołej, na II piętrze budynku przy ul. Kopernika 19 swoją 
administrację. Umowa dotycząca wynajmu tej przestrzeni została podpisana. 
 
 
  



 
Przetarg na opracowanie projektu adaptacji budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby KBF – 
zakończony 

 
 
Prace jakie będzie trzeba przeprowadzić w przyszłej siedzibie KBF przy ul. 
Kopernika 21 obejmują remont, modernizację i adaptację poszpitalnego budynku 
na potrzeby jednostki kulturalnej. Projektant musi także uzyskać pozwolenie 
na budowę. W przetargu ogłoszonym przez ARMK wzięły udział 4 firmy. Ich 
oferty w tej chwili są sprawdzane. 
 
  
 

Pomoc dla Uchodźców na Wesołej co najmniej do końca sierpnia 
 
 
 
Około 200 osób wciąż przebywa w dawnej Klinice Chorób Zakaźnych i 
Gastroenterologii przy ul. Śniadeckich 5, gdzie cały czas działa Centrum 
pomocy dla Ukrainy. Co najmniej do końca sierpnia bezpieczny dach nad głowa 
będą tam mogli znaleźć przybywający do Krakowa uchodźcy z Ukrainy. 
Pracownicy Agencji Rozwoju Miasta Krakowa cały czas współpracują z 
prowadzącym centrum Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: służą pomocą przy 
wszelkich naprawach, dbają o prawidłowe działanie wszystkich instalacji, a 
także, dzięki współpracy z osobami prywatnymi, fundacjami i centrami 
handlowymi, pomagają w zbiórce żywności dla przebywających na Wesołej 
uchodźców. 
 
 
 

 

 

  



Informacja Agencji Rozwoju Miasta Krakowa w sprawie działań na Wesołej. Stan na 10.06.2022 

  

Nowe ławki, kwiaty i drzewa 

  

Żółto-pomarańczowe aksamitki i kwitnąca na biało robinia akacjowa pojawiły się na Wesołej w maju. 
Aksamitki w gazonach zlokalizowane są wzdłuż ulicy wewnątrz terenu przy ul. Kopernika, natomiast 
12 drzew zostało posadzonych w różnych miejscach przy ul. Śniadeckich. 

  

Robinia akacjowa to miododajne, pięknie kwitnące od maja do czerwca drzewo, które dorasta do 25 
metrów wysokości. Piękne kwiaty o intensywnym, miodowym zapachu tworzą białe, długie nawet na 
20 cm grona, które przyciągają pszczoły i trzmiele. Bardzo lubiane i często sadzone w ogrodach 
drzewo pochodzi z Ameryki Północnej. Do Paryża przywiózł je w 1601 roku z Appalachów dworski 
ogrodnik Jan Robin. Nazwa pochodzi więc od nazwiska zauroczonego nim francuskiego botanika, 
chociaż nasiona robinii akacjowej najprawdopodobniej wyhodował jego syn, Jean Vespasien Robin. 

  

Aksamitki to dziś popularna i łatwa w uprawie roślina jednoroczna. Doskonale radzi sobie zarówno w 
ogrodowych rabatach, jak i donicach. Aksamitki, nazywane też często turkami, przywędrowały do 
Polski z Ameryki Środkowej i Południowej. Ich kwiaty rozwijają się pojedynczo na rozgałęzionych 
łodygach. Rozpoczynają kwitnienie w czerwcu i kontynuują je czasem aż do pierwszych jesiennych 
przymrozków. 

  

Na Wesołej, dzięki współpracy Agencji z Zarządem Zieleni Miejskiej, pojawiło się także 5 kolejnych 
odświeżonych i odmalowanych na zielono ławek. Spacerujący po Wesołej mieszkańcy mają więc do 
dyspozycji w sumie 15 ławek, które zostały postawione w tym roku. 

  



Informacja Agencji Rozwoju Miasta Krakowa w sprawie działań na Wesołej. Stan na 18.05.2022 

 

Via Medicorum na Wesołej 

 

Pierwszy na świecie zabieg resekcji żołądka, badania, które udowodniły, że upuszczanie krwi nie 
pomaga pacjentowi tylko mu szkodzi, tomografia rentgenowska, rewolucyjna metoda wykrywania 
śladów krwi, czy odkrycie bakterii odpowiedzialnej za schorzenia żołądka... Lekarze pracujący w 
klinikach na Wesołej dokonywali niezwykłych, przełomowych odkryć, które weszły do kanonu 
zarówno polskiej, jak i światowej medycyny. Nie wszyscy jednak o tym wiemy. Stąd pomysł 
utworzenia na Wesołej szlaku historyczno-kulturowego promującego osiągnięcia krakowskiej 
medycyny akademickiej oraz jej rolę w dziejach światowej medycyny. Szlak nosiłby nazwę Via 
Medicorum, zaś jego pierwsza część obejmowałaby ulicę Kopernika, która związana jest z dziejami 
klinik uniwersyteckich oraz miejskiego szpitala świętego Łazarza. 

  

List intencyjny w sprawie utworzenia szlaku zostanie podpisany w piątek 20 maja przez Prorektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum – Pana Tomasza Grodzickiego i Prezesa Agencji 
Rozwoju Miasta Krakowa – Pana Jana Pamułę, w obecności Prezydenta Miasta Krakowa – Pana Jacka 
Majchrowskiego. 

  

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa (materialnego i niematerialnego) tego niezwykłego 
miejsca, jakim jest ulica Kopernika: świadectwo wielu niezwykłych przełomowych odkryć, które 
weszły do kanonu zarówno polskiej, jak i światowej medycyny. 

  

W ramach projektu planowane jest, aby na ulicy Kopernika, przy wybranych gmachach dawnych klinik 
szpitalnych i zakładów teoretycznych zostały rozmieszczone tabliczki w dwóch wersjach językowych 
(polskiej i angielskiej) informujące o historii budynku. Oprócz nazwy, daty wzniesienia gmachu i 
nazwiska projektanta znalazłby się tam krótka (jedno-dwuzdaniowa) informacja o odkryciu lub 
osiągnięciu na polu nauk medycznych, które miało miejsce w tym budynku, a także jedno z 
historycznych zdjęć. Ponadto, na tablicy znajdowałby się odnośnik do elementów rzeczywistości 
rozszerzonej (Augmented Reality, AU) w postaci kodu QR czy linku, który przenosiłby użytkownika 
do strony zawierającej szczegółowe treści oraz materiał ilustracyjny dotyczący obiektu czy wielkich 
odkryć z nim związanych. 

  

Budynki, które są wytypowane do Via Medicorum 

1. Zespół budynków przy ulicy Kopernika 7 (dawny budynek kliniki lekarskiej) 

2. Theatrum Anatomicum przy ulicy Kopernika 12 

3. Dawny budynek Kliniki Chorób Wewnętrznych przy ulicy Kopernika 15 

4. „Nowy" budynek szpitala świętego Łazarza ulicy Kopernika 17 

5. „Stary" budynek szpitala świętego Łazarza (klasztor) przy ulicy Kopernika 19 

6. Budynek Białej Chirurgii przy ulicy Kopernika 40 

7. Budynek Czerwonej Chirurgii przy ulicy Kopernika 21 



8. Budynek Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa (dawniej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek 
i Opiekunek Zdrowia) przy ulicy Kopernika 25 

9. Budynek Collegium Śniadeckiego przy ulicy Kopernika 27 

10. Budynek dawnej Kliniki Neurologii i Psychiatrii przy ulicy Botanicznej 3 

 

Pomoc dla uchodźców 

  

W tej chwili na Wesołej działa jedno Centrum Pomocy Ukrainie. W dawnym budynku Kliniki Chorób 
Zakaźnych przy ul. Śniadeckich 5 przebywa około 200 osób. Pracownicy ARMK, która jest 
właścicielem budynku, zajmują się nie tylko obsługą techniczno-administracyjną, dbając o stan 
urządzeń niezbędnych do obsługi przebywających tam uchodźców, ale także starają się służyć 
pomocą w organizowaniu potrzebnych produktów spożywczych (kasza, płatki kukurydziane, mleko) i 
środków czystości. 

   



Informacja Agencji Rozwoju Miasta Krakowa w sprawie działań na Wesołej. Stan na 31.04.2022 

  

Wnioski o dofinansowanie do SKOZK – złożone 

 

  

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa złożyła w maju dwa wnioski o przyznanie dofinansowania z 
Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na remont zabytkowych, poszpitalnych 
budynków. Oba dotyczą nieruchomości w dzielnicy Wesoła: przy ul. Kopernika 15 (przyszła siedziba 
Biblioteki Kraków) i przy ul. Kopernika 21 (przyszła siedziba KBF). 

  

W dawnym budynku czerwonej chirurgii, który ma być zaadaptowany na potrzeby KBF, trzeba 
wymienić instalacje centralnego ogrzewania, wody, elektryki, wentylacji, a także systemu 
przeciwpożarowego. Wszystko po to, by uchronić zabytkowy obiekt od skutków ewentualnych awarii 
oraz by umożliwić nowym gospodarzom bezproblemowe i bezpieczne funkcjonowanie. Budynek nie 
będzie rozbudowany. Konieczna jest jednak renowacja zabytkowej stolarki  drzwiowej i okiennej, 
odświeżenie powłok malarskich, usunięcie medycznej infrastruktury, która zaburza estetykę wnętrz. 
Wszystkie prace dotyczące zmiany funkcjonalności pomieszczeń będą prowadzone z poszanowaniem 
historycznej przyszłości budynku.  

W najbliższym czasie Spółka planuje ogłosić przetarg na prace projektowe, które będą miały na celu 
dostosowanie budynku przy ul. Kopernika 21 do potrzeb KBF. 

  

Projekt dotyczący adaptacji budynku przy ul. Kopernika 15 (a także Kopernika 15A) jest już gotowy. 
Czeka na akceptację Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek dawnej 
Kliniki Chorób Metabolicznych ma być nowoczesnym i komfortowym obiektem, zarówno dla 
korzystających z księgozbiorów mieszkańców, jak i pracowników głównej siedziby Biblioteki Kraków. 
Dlatego został podzielony na dwie strefy: pierwszą – ogólnodostępną dla użytkowników biblioteki, 
gdzie będą się znajdować czytelnie książek i czasopism, dwukondygnacyjna sala multimedialna, 
wypożyczalnie czy specjalna sala dla rodziców z małymi dziećmi i drugą – przeznaczoną jedynie dla 
pracowników, gdzie będą m.in. pomieszczenia dla pracowników biurowych, archiwum, magazyny... 
Projekt nie przewiduje rozbudowy budynku, niemniej jednak konieczne będzie przeprowadzenie 
szeregu prac budowlanych, jak choćby budowa nowego szybu windy dla rodzin z małymi dziećmi i 
osób niepełnosprawnych czy wzmocnienie stropów w pomieszczeniach, gdzie będą przechowywane 
książki. 

  

Decyzje dotyczące obu wniosków o dofinansowanie koniecznych prac w zabytkowych 
budynkach   na Wesołek mają zapaść do 31 lipca. 

  

  

Dalsze porządkowanie terenu poszpitalnego 

  

Budynek przy ul. Kopernika 19C, tzw. stara karetkownia, a właściwie niefunkcjonujące już od dawna 
stare garaże zostaną rozebrane. ARMK ma już zgodę na przeprowadzenie rozbiórki z Wydziału 



Architektury i Urbanistyki UMK. W tej chwili Spółka czeka na zgodę na przeprowadzenie prac 
archeologicznych, które są konieczne ze względu na fakt, iż cały teren Wesołej jest objęty ochroną 
konserwatorską. 

  

   



 

Inwentaryzacja Starej Kuchni na ukończeniu 

  

Inwentaryzacja  budynku przy ul. Kopernika 17 A (tzw. Stara Kuchnia) dobiega końca. Pomiary 
prowadzone metodą skanowania laserowego zostały wykonane. W tej chwili ich wyniki są 
opracowywane. Pełna dokumentacja dotycząca budynku, który wciąż jest użytkowany przez Szpital 
Uniwersytecki, będzie gotowa do końca czerwca. 

  

  

Wizyty ewentualnych najemców 

  

Trwają rozmowy dotyczące ewentualnego wynajmu na biura części przejętego przez ARMK budynku 
przy ul. Kopernika 19 (około 800 m2) z przedstawicielami Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. 

  

Dodatkowo, pracownicy Spółki umożliwiają dostęp do przejętych od Szpitala Uniwersyteckiego 
budynków dla podmiotów, którzy pytają o warunki ewentualnego funkcjonowania w poszpitalnych 
budynkach. 

  

Pierwszy nieograniczony przetarg na wynajem budynku przy ul. Śniadeckich 3 zakończył się bez 
rozstrzygnięcia. Do ogłoszonego przez ARMK przetargu nie stanęła żadna firma. 

  

  

Projekt aranżacji restauracji gotowy 

  

W budynku przy ul. Grzegórzeckiej 18 powstaje rodzinna restauracja. Projekt aranżacji zabytkowego 
budynku na potrzeby restauracji, w której ma królować polska kuchnia, także z daniami 
charakterystycznymi dla naszego regionu, jest już gotowy. Czeka na akceptację Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

  

Przypomnijmy: 

dawny budynek Kliniki Urologii CM UJ przy ul. Grzegórzeckiej 18 to pierwszy budynek na Wesołej, 
który znalazł komercyjnego dzierżawcę. Po dwóch „medycznych", trzeci (tym razem nieograniczony) 
przetarg na wynajem nieruchomości wygrała firma Plejades-6 sp. z o.o., która jest częścią rodzinnej 
firmy prowadzącej od ponad 30 lat restauracje w Krakowie, Warszawie i Katowicach. 

  

   



 

Konsultacje dotyczące rewitalizacji terenów miejskich 

  

ARMK bierze udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta 
Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji w Krakowie.  

  

Rewitalizacja terenów miejskich to najkrócej rzecz ujmując proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych. Chodzi o działania na rzecz lokalnej społeczności, które 
gmina realizuje na danym terenie wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami funkcjonującymi. To także inwestycje w infrastrukturę, ale rewitalizacja 
nie jest synonimem remontu.  

  

Zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Krakowa zostały zaproponowane trzy podobszary 
rewitalizacji: „stara" Nowa Huta, Kazimierz-Stradom i Grzegórzki-Wesoła. 

  

Konsultacje w tej sprawie będą trwać do dnia 24 czerwca. Następnie zostanie sporządzony raport, z 
którym będzie można się zapoznać na stronie www.rewitalizacja.krakow.pl. Potem  zostanie 
opracowany Gminny Program Rewitalizacji (Gmina chcąc kontynuować działania rewitalizacyjne po 
31 grudnia 2023 roku musi przyjąć gminny program rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji).  
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Jedno Centrum Pomocy Ukrainie na Wesołej 

  

ARMK cały czas wspiera uchodźców, którzy dotarli do Krakowa. W Centrum Pomocy Ukrainie przy 
ul. Śniadeckich 5 przebywa obecnie około 200 osób. Pracownicy Agencji dbają nie tylko o stan 
techniczny urządzeń niezbędnych do obsługi przebywających tam czasowo uchodźców ale także, 
współpracując z krakowskim MOPS-em, angażują się w pomoc w organizowaniu potrzebnych 
produktów spożywczych czy artykułów pierwszej potrzeby. Dawny budynek Kliniki Chorób 
Zakaźnych będzie służył uchodźcom jeszcze co najmniej przez 2 miesiące. 

  

Budynek dawnej czerwonej chirurgii przy ul. Kopernika nie jest już wykorzystywany przez krakowski 
MOPS. Dlatego ARMK rozpoczyna prace, które są konieczne, by dostosować nieruchomość do 
potrzeb KBF. Bo to właśnie KBF będzie gospodarzem obiektu przy ul. Kopernika 21. 

  

  



Biblioteka Kraków – rozmowy z małopolskim wojewódzkim konserwatorem zabytków 
  

Kupiony przez Gminę Kraków od Szpitala Uniwersyteckiego teren w samym centrum miasta, to cenne 
historycznie 9 ha. Dlatego wszelkie zmiany dotyczące zabytkowych budynków, a także 
zagospodarowania terenów zielonych muszą być konsultowane z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. I są. Tak jak propozycje dotyczące miejsc, w których mogą się pojawić nowe drzewa, a 
także wszelkie szczegóły dotyczące planów modernizacji budynków przy ul. Kopernika 15, 15 A i 15 
B, w których będzie się mieścić nowa siedziba Biblioteki Kraków. Projekt budowlany adaptacji dawnej 
Kliniki Chorób Wewnętrznych na potrzeby biblioteki jest gotowy. Projekt wykonawczy ma powstać 
do końca maja. By mógł być zrealizowany, potrzebna jest jednak zgoda małopolskiego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

  

  

Inwentaryzacja Starej Kuchni 
  

W budynku Starej Kuchni przy ul. Kopernika 17A trwa skanowanie laserowe. To początek precyzyjnej 
inwentaryzacji budynku, która jest konieczna do przygotowania dokumentacji technicznej 
nieruchomości dla ewentualnych dzierżawców. 

 

 


