
LOKALE USŁUGOWE 
MIESZKAJ W MIEŚCIE
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Osiedle zlokalizowane jest w przyjaznej i bardzo dobrze 
skomunikowanej części Krakowa, u zbiegu ulic Radzikowskiego 
i Armii Krajowej. Zaledwie 15 minut zajmuje dojazd do 
centrum miasta, Dworca Głównego czy lotniska Balice. 
Dzięki uruchomieniu w czerwcu 2020 r. pobliskiego 
przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dotarcie 
w te miejsca zajmuje jedynie kilka minut

W obrębie osiedla powstaje zabudowa mieszkaniowa o bardzo 
zróżnicowanej strukturze i wielkości oraz zabudowa biurowa. 
Znajdą się tam budynki wielorodzinne, jak i kameralne wille 
miejskie oraz domy jednorodzinne.

Przemyślany układ urbanistyczny powstającego od podstaw 
osiedla to także dedykowane funkcje lokali usługowych. 
Inwestor zdecydował się na rzadko spotykaną politykę ich 
wynajmu zamiast sprzedaży. Celem jest możliwość kształtowania 
oferowanych na terenie osiedla zróżnicowanych usług najwyższej 
jakości, które będą odpowiedzią na zdywersyfikowane potrzeby 
mieszkańców. Przemyślany dobór najemców ma ograniczyć 
monopol wybranych kategorii usług i zapewnić ich różnorodność. 
Odstępstwem od polityki najmu była sprzedaż wyłącznie jednego 
dotychczas lokalu, który nabyła Gmina Miejska Kraków w celu 
prowadzenia w nim pierwszego na osiedlu żłobka.

Lokale usługowe wypełniają także przestrzeń osiedl 
wraz z realizacją kolejnych etapów inwestycji: 
Naukowców (A, B, C), Wizjonerów (D, E), 
Kompozytorów (F, G), Aktorów (H), Pianistów (I) 
i Reżyserów (J). Do 2022 r. osiedle będzie liczyło niemal 
1 300 mieszkań oddanych do użytkowania, a po zakończeniu 
całego planowanego przedsięwzięcia ok. 2 000 mieszkań.

Tworzymy nowoczesne i świadome osiedle „jutra”,
zorientowane na człowieka oraz jego potrzeby.
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ŚWIADOME
OSIEDLE JUTRA

Pasaż handlowy wzdłuż ulicy Kompozytorów stanowi 
strefę przejściową pomiędzy zabudową biurową o wysokiej 
intensywności a zabudową mieszkalną. Ciąg komunikacyjny 
–  bezkolizyjny szeroki deptak z przylegającymi parterowymi 
lokalami komercyjnymi kumuluje w sposób bezpieczny ruch 
pieszy w centralnej części osiedla. Unikalne konstrukcje zadaszeń 
mają za zadanie utrzymanie spokojnych warunków do życia w 
części mieszkalnej poprzez odseparowanie od tętniących życiem 
przestrzeni usługowych.

BIEG PASAŻU
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W TROSCE
O KRAJOBRAZ

Architekci szczególnie zadbali o harmonijne wkomponowanie 
reklamy świetlnej dla lokali w obrębie pasażu handlowo-
usługowego. Każdy lokal posiada miejsce służące prezentacji logo 
przygotowywanego wedle szczegółowych wytycznych, przez co 
koresponduje z elementami elewacji i zagospodarowania terenu. 
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MIEJSCA
POSTOJOWE

Nie musisz już martwić się brakiem miejsca postojowego 
dla Twoich klientów. Do ulicy Aktorów przylegają miejsca 
postojowe przeznaczone do wynajęcia dla lokali usługowych. 
Miejsca postojowe są zabezpieczone blokadami parkingowymi, 
a dodatkowo istnieje możliwość indywidualnego oznakowania 
miejsca zgodnie z projektem architektonicznym.
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WIĘCEJ
MOŻLIWOŚCI

Lokale usługowe są otoczone witrynami aluminiowo-szklanymi 
wykonanymi z najwyższej jakości materiałów, które zapewniają 
doskonałą ekspozycję i doświetlenie wnętrza lokali. Każdy lokal 
ma zapewnioną możliwość montażu klimatyzacji. Urządzenia 
klimatyzacyjne schowane są w garażach podziemnych, 
dzięki czemu nie ma konieczności wieszania ich na elewacji. 
Wewnątrz doprowadzone są odrębnie olicznikowane media, 
w tym ogrzewanie miejskie. Okolica lokali jest urozmaicona 
różnorodnymi elementami małej architektury i przyjemnej dla 
oka zieleni.
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 – dostęp do dużej grupy mieszkańców inwestycji oraz terenów 
sąsiadujących

 – część pasażu z lokalami usługowymi, wśród których już 
działające to: klub osiedlowy K2O, kawiarnia, żłobki (publiczny 
i niepubliczny), przedszkole (niepubliczne), sklepy (spożywczy, 
ekologiczny, warzywno-owocowy), piekarnia rzemieślnicza, 
cukiernia, myjnia samochodowa, fryzjer, pediatra, zaś wkrótce 
dołączą do nich szkoła rodzenia z gabinetem położnej oraz pizzeria 

 – wiele możliwości aranżacji wnętrza

W odróżnieniu od większości inwestycji mieszkaniowych osiedle 
Mieszkaj w Mieście nie jest i nie będzie w żaden sposób ogrodzone. 
Otwarta przestrzeń, ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb 
pieszych i rowerzystów oraz rozległe tereny zielone umożliwiają 
mieszkańcom wypoczynek i integrację.

Zaawansowane rozwiązania technologiczne i wysoka jakość stosowanych 
materiałów elewacyjnych podkreślają prestiż inwestycji.

Całe Osiedle Wizjonerów zaprojektowane zostało przez renomowaną 
pracownię architektoniczną Medusa Group.

3,3 m
– wysokość lokali

2891
– wszystkich miejsc 

parkingowych

ok. 52.000
 planowanej 

zabudowy biurowej

GLA

MIESZKAŃ
planowanych dla całej 

inwestycji

2200

ELASTYCZNOŚĆ
– możliwość modyfikacji 
wielkości i układu lokali

DLACZEGO WARTO:
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Etap Naukowców (A, B, C)
147 mieszkań

Zabudowa wielorodzinna
493 mieszkania

Zabudowa wielorodzinna
221 mieszkań

Zabudowa wielorodzinna
131 mieszkań

Zabudowa jednorodzinna
9 domów

Etap Kompozytorów (F)
110 mieszkań

Etap Pianistów (I)
141 mieszkań

Biurowce
52 000 GLA

Etap Wizjonerów (D, E)
176, 173 mieszkań

Etap Aktorów (H)
255 mieszkań

Etap Reżyserów (J)
183 mieszkania

Etap Kompozytorów (G)
91 mieszkań
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Inwestycja znajduje się w szóstej dzielnicy Krakowa — 
Bronowicach, w miejscu narodzin polskiego modernizmu, gdzie 
historia przeplata się z nowoczesnością. Osiedle zlokalizowane 
jest w cichej, przyjaznej i doskonale skomunikowanej części 
Krakowa, u zbiegu ulic Radzikowskiego i Armii Krajowej. 

Wszystko to sprawia, że z MWM jest wszędzie blisko!
KOMPOZYTORÓW

WOLONTARIUSZY

AKTORÓW
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POETÓW

Realizowany przystanek

D

I

J

E

SZKOŁA PODSTAWOWA

NR 50

ZAPROJEKTOWANY 

PARK LIDL

A
B

C

PRZYSTANEK SKA
PORT LOTNICZY BALICE, SKA - 10 min

DWORZEC GŁÓWNY, SKA - 8 min

F
G

H

F

etap gotowy
in operation

etap gotowy
in operation

Zaprojektowany park miejski
Bus stop planned within the estate Planned footbridge over Armii Krajowej St. Designed city park

etap gotowy
in operation

ETAP WIZJONERÓW
VISIONARIES’ STAGE

AUTOSTRADA A4
A4 HIGHWAY

SZYBKA KOLEJ
AGLOMERACYJNA

FAST MUNICIPAL RAILWAY

KŁADKA / PRZEJŚCIE
FOOTBRIDGE

/ PASSAGE

DOJŚCIE PIESZE
PEDESTRIAN

ACCESS

AUTOBUS
BUS

TRAMWAJ
TRAM

ED

sprzedany
sold

ETAP NAUKOWCÓW
SCIENTISTS’ STAGE

CBA HG

etap w budowie
in development

I

ETAP PIANISTÓW
PIANISTS’ STAGE

etap w budowie
in development

J

ETAP REŻYSERÓW
DIRECTORS’ STAGE

ETAP AKTORÓW
ACTORS’ STAGE

ETAP KOMPOZYTORÓW
COMPOSERS’ STAGE



www.mieszkajwmiescie.pl 10

E

H
J

IG

F

A
B

C

D

PRZEDSZKOLE

KLUB OSIEDLOWY

SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 50

ŻŁOBKI

Za przemyślaną koncepcję osiedle zostało uhonorowane wieloma 
nagrodami, w tym jako jedyne osiedle w Krakowie tytułem 
Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi i to aż dwukrotnie 
(2019, 2020)! 

W ramach osiedla funkcjonują żłobek publiczny, żłobek 
niepubliczny oraz przedszkole, a także gabinet lekarza pediatry. 
Nieopodal osiedla znajduje się również Szkoła Podstawowa. 
Infrastruktura osiedla przewiduje liczne tereny zielone, 
rekreacyjne, różnorodne place zabaw. 

Nasze podejście do tworzenia Osiedla Wizjonerów zostało 
trzykrotnie uhonorowane prestiżową nagrodą European 
Property Awards w kategorii Residential Development 
w uznaniu wysokich walorów architektury oraz filozofii osiedla 
bazującego na najlepszych tradycjach urbanistycznych (2018, 
2019, 2020). Ponadto tę nagrodę otrzymaliśmy także 
w kategoriach Architecture Multiple Residence (2020) oraz 
Best Development Marketing (2019).

Ponadto w skład osiedla wchodzi klub osiedlowy K20, będący 
miejscem budowania lokalnej  wspólnoty, w którym działa 
również kawiarnia. 

Pierwszy w Polsce klub osiedlowy generacji 2.0 jakim jest K20, 
to także przestrzeń, którą mieszkańcy osiedla oraz podmioty 
prowadzące na nim lokale usługowe mogą wykorzystywać na 
potrzeby organizacji zamkniętych imprez okolicznościowych 
i spotkań firmowych. Odbywające się tutaj wydarzenia to np. 
urodziny, imieniny, chrzciny, komunie, ale także konferencje 
i prezentacje. Ponadto w klubie odbywają się zajęcia 
w ramach Klubu Rodzica. Za przystosowanie do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami w Konkursie Kraków Bez Barier 2019 
otrzymał on wyróżnienie w kategorii „Obiekty użyteczności 
publicznej”, a całe osiedle zdobyło Nagrodę Główną w kategorii 
„Przestrzeń publiczna”.

MOC WSPÓLNYCH
MIEJSC
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DZIAŁAJĄCE LOKALE

Tworzeniu osiedla Mieszkaj w Mieście towarzyszyło przekonanie o istocie lokalnych społeczności. Chcąc 
budować lokalną wspólnotę mieszkańców, inwestor stworzył pierwszy w Polsce klub osiedlowy generacji 2.0.

Klub osiedlowy K2O to aktualnie przestrzeń blisko 320 m², wydzielona na parterze budynku D w etapie 
Wizjonerów. Składa się z działającej w nim kawiarni, strefy integracji, a także sali multifunkcjonalnej. Ta 
ostatnia spełnia wiele funkcji: organizowane są tu różnorodne zajęcia i wydarzenia, jest miejscem coworkingu, 
rekreacji, dzięki możliwości gry w tenisa stołowego i bilard, ale również miejscem wynajmowanym przez 
mieszkańców osiedla w celu organizacji zamkniętych imprez okolicznościowych, takich jak urodziny, imieniny, 
chrzciny czy komunie. Wszystkie trzy części klubu łączy korytarz spełniający również funkcję galerii, w której 
promowana jest działalność oraz inicjatywy mieszkańców osiedla i lokalnych twórców. 

KLUB OSIEDLOWY K2O WRAZ Z KAWIARNIĄ

Kawiarnia funkcjonująca przez 7 dni w tygodniu jest miejscem spotkań mieszkańców osiedla oraz ich gości, 
a także wszystkich pozostałych pasjonatów czarnego trunku, którzy regularnie uczestniczą tutaj w tzw. 
cuppingach, a nawet w odbywających się w przestrzeni klubu zawodach ogólnopolskiej Ligi Baristów.
Strefa integracji dedykowana najmłodszym mieszkańcom Osiedla Wizjonerów jest również miejscem 
odbywających się od poniedziałku do piątku zajęć działającego bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych 
klubu rodziców. Codzienne zabawy z animatorem, spotkania, warsztaty i zajęcia adresowane są do rodziców 
z dziećmi od 0 do 3 lat, a także tych spodziewających się lub planujących posiadanie potomstwa. 

Klub osiedlowy K2O jest pierwszym takim miejscem na mieszkaniowej mapie Krakowa. Docelowo zakładane 
jest powiększenie jego powierzchni łącznie do 1000 m2 w kolejnych etapach rozwoju osiedla.
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ŻABKA

Sklep spożywczo-przemysłowy działający w ramach ogólnopolskiej sieci małych i wygodnych 
punktów handlowych, które każdego dnia odpowiadają na potrzeby milionów klientów. Ideą 
funkcjonowania marki jest bliskość i wygoda kupujących, którzy w ponad 6 tys. placówek mogą 
zrobić szybkie zakupy, skorzystać z bogatego pakietu usług czy zjeść szybką przekąskę na ciepło 
w kąciku gastronomicznym Żabka Café.

BRONOWICKA SPIŻARNIA

Sklep z produktami spożywczymi najwyższej jakości stawiający na prosty i sprawdzony skład. 
Oferuje żywność i składniki codziennej diety wolne od chemicznych dodatków, barwników 
i ulepszaczy, wybrane z rynku spośród asortymentu, który nie szkodzi zdrowiu. Są to między 
innymi: chleb z własnej piekarni rzemieślniczej, duży wybór mąk i makaronów, produkty 
bezglutenowe i wegańskie, wędliny bez konserwantów, nabiał ekologiczny, miody, oleje tłoczone na 
zimno, przetwory z warzyw i owoców.

DZIAŁAJĄCE LOKALE
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CUKIERNIA WADOWICE

Cukiernia Wadowice to wspaniałe miejsce spotkań. Lokal z przestronnym wnętrzem, miłą 
atmosferą i uśmiechniętą załogą. Ten niepowtarzalny klimat zachęca do skosztowania tradycyjnych 
ciast, wypieków, aromatycznej włoskiej kawy, herbaty, a nawet deserów i lodów własnej produkcji. 
Obok klasycznych smaków nawet najbardziej wybredne podniebienia ucieszą tak unikatowe jak 
sezam, róża czy masło palone. Specjalnością cukierni są również powstające pod czujnym okiem 
wykwalifikowanych cukierników niepowtarzalne torty na każdą okazję, które można zamówić 
w lokalu.
Wszystkie wypieki i pozostałe wyroby powstają na bazie naturalnych, najlepszej jakości składników.

BARDZO DOBRY CHLEB

Piekarnia rzemieślnicza oferująca wypieki wyłącznie na zakwasie, z mąki z małego młyna w Mstowie 
pod Częstochową. Pieczywo powstaje z najlepszej jakości i sprawdzonych składników bez zbędnej 
chemii. Sprzedaż prowadzona jest w należącej do właścicieli Bronowickiej Spiżarni, gdzie oferowane 
są także inne wyroby marki: bagietki, foccacia, chałki, brioszki, bułki do burgerów, produkty 
regionalne czy okazjonalne wypieki.

DZIAŁAJĄCE LOKALE
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PUBLICZNY ŻŁOBEK RE-RE KUM-KUM

Otwarty w styczniu 2020 r. Jest to żłobek prowadzony na zlecenie i ze środków Gminy Miejskiej 
Kraków. Oferuje całoroczną, codzienną opiekę – od poniedziałku do piątku – dla pięćdziesięciorga 
dzieci. Placówka jest prowadzona w oparciu o program indywidualnego, wszechstronnego rozwoju 
dzieci, zgodnie z ich wiekiem, potencjałem oraz wykorzystaniem naturalnych predyspozycji 
i talentów najmłodszych.

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MONTESSORI DREAMS

Żłobek Montessori Dreams to miejsce, w którym podążamy za dzieckiem z szacunkiem do jego 
indywidualności. Przestrzeń żłobka pozwala maluszkom na samodzielne odkrywanie i doskonalenie 
umiejętności. Nad bezpieczeństwem naszych skarbów czuwają empatyczni nauczyciele i opiekunowie oraz 
specjaliści tj. logopeda, psycholog, oligofrenopedagog. W codzienną prace z materiałem montessoriańskim 
wplecione są zajęcia muzyczne, językowe, gimnastyka, zajęcia sensoryczne, teatrzyki i inne. Ważnym 
elementem dnia jest spacer, który odbywa się niezależnie od pogody. Nie stosujemy kar i nagród! Pomagamy 
dzieciom w budowaniu poczucia własnej wartości i komunikowaniu swoich uczuć i potrzeb. Warto dodać, że 
ilość nauczycieli jest znacznie większa aniżeli w żłobkach prowadzonych w oparciu o tradycyjną pedagogikę, 
a przestrzeń placówki wyposażona została w pomoce dla dzieci wykonane z najwyższej jakości naturalnych 
materiałów. Przyjdźcie sami i zobaczcie! Zapraszamy na indywidualne spotkania. P.S. Mamy pyszną kawę!

DZIAŁAJĄCE LOKALE
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŻÓŁTA PARASOLKA

Autorska placówka wspierająca rodziców jako niezastąpionych i pierwszoplanowych wychowawców. 
Celem jest budowanie tożsamości dziecka w oparciu na przekonaniu o sile rodzinnych więzi 
przy jednoczesnym doskonaleniu charakteru, rozwijaniu szacunku dla drugiego człowieka 
oraz kształtowaniu optymistycznego podejścia do wyzwań życia codziennego. Przedszkole 
oferuje edukację spersonalizowaną, opartą na poszanowaniu wolności i odpowiedzialności, przy 
jednoczesnym wysokim poziomie wychowawczym, który możliwy jest dzięki ścisłej współpracy 
z rodzicami.

SPECJALISTYCZNY GABINET PEDIATRYCZNY

Specjalistyczny gabinet pediatryczny, który prowadzi lek. med. Anna Golonka. Oferuje konsultacje dla 
dzieci zdrowych i chorych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Doktor Anna Golonka jest 
absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i specjalistą pediatrii. 
Szczególnie interesuje się gastrologią, alergologią i hematologią dziecięcą, chorobami zakaźnymi oraz 
zaburzeniami rozwoju niemowląt.

DZIAŁAJĄCE LOKALE
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SALON FRYZJERSKI D&B ZAJĄC

Oferuje usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania włosów, strzyżenia oraz 
modelowania fryzur damskich i męskich. Planujemy również utworzenie w naszym salonie 
usług Barberowskich. W przyszłości, w lokalu planujemy wydzielić stanowisko umożliwiające 
wykonywanie usług w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania paznokci (Manicure). 

MYJNIA WIZJONERÓW

Ręczna myjnia samochodowa oferująca usługi charakteryzujące się wyjątkową dbałością o wygląd zewnętrzny 
i wewnętrzny pojazdów. Znajdująca się w garażu podziemnym etapu D umożliwia szybki dostęp do swoich 
usług mieszkańcom osiedla, ale dostępna jest również dla przyjeżdżających z zewnątrz. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom osób zamieszkujących na terenie inwestycji Mieszkaj w Mieście, świadczy także serwis door-to-
door, dzięki czemu możliwa jest pielęgnacja pojazdu bez konieczności wychodzenia z mieszkania.

DZIAŁAJĄCE LOKALE
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SKLEP WARZYWNO – OWOCOWY PYSZNE WARZYWKO

Pyszne Warzywko to gwarancja doskonałej jakości, naturalnie hodowanych owoców i warzyw 
oraz przygotowywanych z nich przetworów. Oprócz świeżych produktów, w asortymencie sklepu 
można znaleźć: surówki, kiszonki, bakalie, wyciskane na miejscu soki, a nawet inne składniki do 
przyrządzania posiłków jak śmietany czy produkty suchy typu kasze, makarony i ryże. Oferuje 
również możliwość składania zamówień z dostawą do domu. 

RESTAURACJA PEPERONE NUOVO

Peperone to restauracja o włoskim temperamencie, o czym świadczy wyjątkowa pizza napoletana 
oraz podawane na wiele sposobów makarony, a także foccacie, antipasto, bruschetty i burraty. 
Oprócz nich w menu znaleźć można także burgery, sałaty oraz dania mięsne i rybne. Peperone 
to pasja, smak, tradycja oraz profesjonalizm - każde danie cechuje się niepowtarzalnym i 
charakterystycznym smakiem, które każdemu klientowi będzie przypominać o atmosferze 
panującej w lokalu. Goście mają także możliwość organizacji prywatnych imprez okolicznościowych 
w specjalnie wydzielonej na te potrzeby części restauracji.

DZIAŁAJĄCE LOKALE
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CENTRUM ZDROWEJ RODZINY 

Narodziny dziecka to najszczęśliwszy dzień w życiu każdego rodzica. Trudy macierzyństwa i 
ojcostwa to jednak coś, z czym spotyka się każdy, kto doczekał się swojej pociechy, ponieważ nikt 
nie urodził się z wiedzą, jak być rodzicem. Dlatego warto zaufać specjalistom, których wsparcie 
będzie nieocenioną pomocą zarówno w trakcie przygotowań do narodzin pociechy, jak również 
w momencie, gdy przyjdzie już na świat. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Centrum Zdrowej 
Rodziny prowadzone przez położną środowiskową Jolantę Łaszczyk. Obok gabinetu położniczego 
prowadzi ona także Szkołę Rodzenia, zaś uzupełnieniem oferty centrum są konsultacje ze 
specjalistami: logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą uroginekologicznym, doradcą laktacyjnym, 
zaś w planach są także: osteopata i psycholog dziecięcy.

LOKAL USŁUGOWY

To pole czeka na promocję Państwa lokalu i jego usług :)

DZIAŁAJĄCE LOKALE
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O INWESTORZE

Spółka Henniger Investment S.A. jest rodzinną firmą zbudowaną w całości na polskim kapitale oraz 
dzięki doświadczeniu, które w znacznym stopniu pochodzi od Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
jednego z akcjonariuszy Henniger Investment S.A. - Jacka Domogały. Wiedza i doświadczenie 
zdobywane od ponad 40 lat w różnych branżach, w tym od 16 lat w branży przemysłu ciężkiego, 
sukcesywnie przekazywane są kolejnym pokoleniom nieodłącznie z osobistymi wartościami 
założyciela firmy, do których zalicza się: przedsiębiorczość, inicjatywę, odwagę i poczucie 
odpowiedzialności.

Cele przyświęcające każdej realizacji spółki Henniger Investment są zbieżne z misją i wizją firmy 
zawartej w Idei 3S. Składają się na nią: szczerość na każdym poziomie działania i komunikacji, 
solidność w wykonaniu i dostarczeniu mieszkań oraz szacunek dla klienta, rodziny, miasta 
i środowiska.

Spółka Henniger Investment S.A. zgromadziła ponad 300 mln zł kapitałów własnych, a wszystkie 
obecnie realizowane inwestycje finansowane są ze środków spółki, dając gwarancję ich powodzenia. 
Dalsze plany Henniger Investment S.A. związane są z dotychczas prowadzoną działalnością 
inwestycyjno-deweloperską w największych miastach Polski.

www.hennigerinvestment.pl
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ZACHĘCAMY DO KONTAKTU
w sprawie ewentualnych pytań dotyczących lokalu:

Natalia Domaradzka
Koordynator ds. realizacji inwestycji

Tel.: +48 785 553 179
n.domaradzka@hennigerinvestment.pl

www.mieszkajwmiescie.pl


