
 

 

Informacja Agencji Rozwoju Miasta Krakowa w sprawie działań na Wesołej. Stan na 11.10.2022 

 

  

Śniadeckich 3 – nowy gorący adres dla niezależnych inicjatyw i fundacji 
 

Klucze do nowego domu, jak sami piszą, odebrali przedstawiciele organizacji, dzięki którym wielu 
uchodźców z Ukrainy szukających bezpiecznego schronienia w Krakowie znalazło pomoc i tak 
potrzebne, zwłaszcza na początku ich pobytu pod Wawelem, wsparcie. To Zupa dla Ukrainy, 
Wolontariat 4. peron i Internationaler Bund Polska, czyli Szafa dobra przeniesiona z Plazy. 

Nowi gospodarze budynku przy ul. Śniadeckich 3, w trzy dni wszystko wysprzątali, wymalowali i 
urządzili. A od 19 września rozpoczęli pracę, chcąc zapewnić potrzebującym jedzenie, spanie i odzież. 
Zapraszają codziennie od 10.00 do 16.00. Zupy i odzież można natomiast przynosić całodobowo. 

  

Wiemy, kto przeprojektuje czerwoną chirurgię na siedzibę KBF 
 

Przetarg na projekt remontu, modernizacji i adaptacji budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby 
siedziby KBF wygrała Pracownia Konserwacji Zabytków Arkona Sp. z o.o. Umowa z wykonawcą, 
który także będzie musiał uzyskać zgodę na budowę, została podpisana 13 września. Na 
przygotowanie projektu budowlanego i złożenie stosownych wniosków do Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków oraz Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, Arkona ma czas do końca roku. 

W przetargu ogłoszonym przez ARMK wzięły udział 4 firmy. 

Przeprowadzka KBF na Wesołą oznacza, że tu także zacznie kręcić się kulturalne życie miasta, 
bowiem właśnie tu będą urządzane kulturalne spotkania i różnorodne eventy, czego najlepszym 
przykładem są wystawy organizowane w ramach projektu Sanatorium Sztuka. KBF będzie także 
współpracował z NGOs-ami i fundacjami, które również będą działać na Wesołej. 

  

Nowi gospodarze przy ul. Kopernika 19 i 21 B 
 

Budynek przy ul. Kopernika 19 częściowo jest już w dyspozycji ARMK. Całość ma zostać przekazana 
Agencji przez obecnego użytkownika, czyli Szpital Uniwersytecki do końca roku. Nieruchomość to 
zabytkowy kompleks z XVII wieku, który kiedyś był klasztorem. 

Część nieruchomości (400 m2) została wynajęta przez znajdujący się nieopodal Szpital Dziecięcy im. 
Św. Ludwika, który chce tu przenieść swoją administrację. W pozostałej części  – zarówno na I, jak i 
II piętrze trwa remont.  

Przetarg na wynajem budynku mieszczącego się pod adresem przy ul. Kopernika 21 B, który został 
wybudowany w latach międzywojennych jako obiekt zaplecza szpitala (tzw. Szwalnia), wygrała spółka 
Pleyadex 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka ta jako jedyna była zainteresowana wynajmem. 
Poszpitalny budynek chce przekształcić na centrum administracyjno-szkoleniowe, w którym będą 
prowadzone m.in. kursy doszkalające dla kucharzy. 

  



Teren zielony na miejscu rozpadających się baraków 
 

Kończy się rozbiórka budynku przy ul. Kopernika 19C, który nie był zabytkowy. Przez lata mieściły 
się tu garaże. Na jego miejscu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ma 
powstać w przyszłości teren zielony, gdyż nie jest on przeznaczony pod zabudowę. ARMK ma także 
zgodę Wojewody Małopolskiego na wyburzenie budynku przy ul. Kopernika 19E, gdzie mieściły 
pomieszczenia administracyjno-techniczne i garaże. 

  

Biblioteka Kraków. Czekając na decyzje konserwatora zabytków nowe pomysły na pawilon 
konferencyjno edukacyjny 

  

Główny budynek Biblioteki Kraków zlokalizowany będzie w budynku zabytkowym, który powstał na 
przełomie XIX i XX wieku. Wszelkie zmiany muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków, tak 
więc nowoczesne myślenie projektantów o zagospodarowaniu dawnych przestrzeni musi godzić 
potrzeby współczesnych czytelników i bibliotekarzy z koniecznością zachowania zabytkowych 
wnętrz i dawnych elementów wystroju. 

Projekt budowlany adaptacji budynków przy ul. Kopernika 15 i 15A jest gotowy od dawna. 17 
stycznia 2022 roku, Zespół Projektowo Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt, który wygrał przetarg 
na przygotowanie projektu adaptacji budynków na potrzeby Biblioteki Kraków, wystąpił o 
pozwolenie na budowę. Jest ono jednak uzależnione od decyzji konserwatora zabytków. Rozmowy z 
nim trwają. W sierpniu poprosił o wykonanie dodatkowych badań stolarki okiennej i o rezygnację z 
budowy zewnętrznego drewnianego tarasu, na którym czytelnicy mieli mieć możliwość czytania 
książek z widokiem na zieleń. Uwagi konserwatora zostały uwzględnione – badania zostały 
wykonane, zmiany w projekcie dokonane. Dokumenty z odpowiednimi poprawkami zostały złożone 
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków 2 września.  

  

Na pozytywną opinię małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków czeka także projekt 
koncepcyjny wraz z wizualizacją, dotyczący nieruchomości przy ul. Kopernika 15B. Pod tym adresem 
ma się mieścić pawilon konferencyjno–medialny z kawiarnią na ostatniej kondygnacji. Planowana 
wewnątrz wielofunkcyjna sala konferencyjna ma pomieścić około 200 osób, a sam obiekt będzie 
nawiązywał wyglądem do palmiarni, sąsiadującego z terenem poszpitalnym, Ogrodu Botanicznego. 
Projekt architektoniczny zostanie przygotowany, gdy na przedstawioną koncepcję zagospodarowania 
trzeciego budynku przyszłej siedziby Biblioteki Kraków zgodę wyrazi konserwator. 

  

Zmiana funkcji głównego budynku biblioteki, układu pomieszczeń, jak i poszczególnych ich funkcji 
niesie ze sobą konieczność wykonania generalnego remontu, wymiany instalacji wewnętrznych, może 
nawet wzmocnienia stropów, w związku z imponującą ilością zasobów, jakie są w posiadaniu 
Biblioteki Kraków, a które mogłyby być dostępne na miejscu. 

Jaka będzie nowa siedziba Biblioteki Kraków? Pomysłów na zagospodarowanie poszczególnych 
pomieszczeń jest bardzo wiele: specjalna sala dla rodziców z małymi dziećmi z miejscem do 
przewijania maluchów, pomieszczenie, w którym będzie można zostawić wózki, ogólnodostępna 
kawiarnia, wykorzystanie hologramów nieżyjących pisarek i pisarzy, którzy „zasiądą" w zabytkowej 
auli (nie będzie przebudowywana), roboty informacyjne kursujące po korytarzach. Nowa siedziba 
biblioteki ma być przede wszystkim przyjazna dla każdego mieszkańca, niezależnie od wieku. W 
przebudowanych poszpitalnych salach znajdą swoje miejsce czytelnie: czasopism i książek, 
pomieszczenia administracyjne, pracownie archiwizacji i digitalizacji zbiorów, pomieszczenia 



wystawiennicze, a także sale przygotowane na potrzeby szerokorozumianych warsztatów. Na tyłach 
głównego gmachu ma powstać dodatkowa winda dla rodzin z małymi dziećmi i osób 
niepełnosprawnych. Jest niezbędna, by rodzice z dziećmi w wózkach oraz osoby z 
niepełnosprawnościami mogły z łatwością korzystać z biblioteki. Obecnie w budynku przy ul. 
Kopernika 15 są dwie windy, ale dostęp do nich jest ograniczony – wymaga wejścia po schodach na 
wysoki parter. Projekt zakłada powstanie windy, która będzie dostępna z poziomu chodnika.  

  

Gotowy projekt obejmuje także budynek przy ul. Kopernika 15A, w którym będą się mieściły 
pomieszczenia administracyjno–techniczne. Tu projektanci przewidują niewielkie zmiany – konieczne 
jest powiększenie szybu windowego, czy zmiana niektórych ścianek działowych. Zabytkowa 
drewniana biblioteka, w której przez chwilę gościła Klinika Zabawek, zostanie zachowana. 

 

 


