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12 lipca w Galerii Bronowice ruszył pierwszy w województwie punkt szczepień 
przeciw COVID-19 w centrum handlowym 

W poniedziałek, 12 lipca, w Galerii Bronowice uruchomiony został punkt szczepień przeciw 
COVID-19. Po raz pierwszy w Małopolsce tego typu miejsce zostanie zlokalizowane 
bezpośrednio w centrum handlowym. Klienci będą mogli zaszczepić się tu przy okazji 
zakupów bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Dotyczy to również szczepień 
najmłodszych od 12 roku życia. Organizatorem punktu szczepień jest Centrum Medyczne 
UNIMED Kraków. 

W punkcie szczepień powszechnych zlokalizowanym w Galerii Bronowice będą mogli 
zaszczepić się zarówno wszyscy chętni, którzy do tej pory tego nie zrobili, jak i osoby mające 
przyjąć drugą dawkę. Nie będzie wymagana wcześniejsza rejestracja. Na miejscu klienci 
centrum zostaną poproszeni o wypełnienie niezbędnej dokumentacji oraz przejdą 
kwalifikację medyczną, na podstawie której otrzymają preparat. 

Do wyboru: jedna dawka podczas zakupów lub dwudawkowy Pfizer i Moderna 

W Galerii Bronowice dostępna będzie jednodawkowa szczepionka firmy Johnson&Johnson.  
W dyspozycji punktu szczepień będą także preparaty dwudawkowe, takie jak Pfizer i 
Moderna - klienci Galerii Bronowice będą mogli skorzystać ze szczepienia pełnym cyklem 
w/w preparatów (druga dawka zostanie ustalona w przypadku Pfizera za 21 dni, a w 
przypadku Moderny za 28 dni), jak również zaszczepić się drugą dawką bez względu na 
miejsce przyjęcia pierwszej. Warunkiem przyjęcia drugiej dawki jest upłynięcie minimalnego 
okresu pomiędzy dawkami. 

Szczepienie także dla dzieci 

W punkcie szczepień w Galerii Bronowice można będzie również zaszczepić dzieci i młodzież 
– od 12 roku życia - na miejscu dostępni będą kwalifikujący do szczepienia lekarze, mający na 
co dzień doskonały kontakt z najmłodszymi. Dzieciom zostanie podany dwudawkowy 
preparat firmy Pfizer.  

- Cieszymy się, że Galeria Bronowice będzie pierwszym centrum handlowym w naszym 
regionie, w którym pojawi się punkt szczepień powszechnych przeciw COVID-19. Jak tylko 
możemy, staramy się udostępniać powierzchnię naszego obiektu na tego typu akcje 
prozdrowotne. Liczymy, że punkt będzie się cieszył dużym zainteresowaniem mieszkańców 
Krakowa i okolic, dzięki czemu wspólnie przyspieszymy powrót do normalności – mówi 
Aleksandra Mańka, Dyrektor Galerii Bronowice. 



 
 
 
 
 

Galeria Bronowice ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków 
 

www.galeriabronowice.pl 

Punkt szczepień czynny będzie w godzinach otwarcia centrum handlowego. Codziennie 
będzie on dysponował około 200 dawkami - po podaniu tej dziennej puli lokal zostanie w 
danym dniu zamknięty. Punkt zlokalizowany jest na poziomie 0, nieopodal Auchan, przy 
schodach prowadzących z parkingu na pasaż Galerii Bronowice. 

Dostępność szczepionek w danym dniu można weryfikować dzwoniąc pod numer: 511 
695 015 lub sprawdzając na profilu https://www.facebook.com/unimedkrakow oraz na 
stronie https://galeriabronowice.pl/wydarzenia/4717-punkt-szczepien-przeciw-covid-19-
w-galerii-bronowice - codziennie na stronie Galerii Bronowice (około południa) będzie 
pojawiać się aktualizowana informacja na temat dostępności dawek poszczególnych 
szczepionek.  

 

kontakt dla mediów:  

Agnieszka Dźwigoń, Open Media, tel. 698 618 575, e-mail: agad@openmedia.pl 

Aleksandra Burak, Open Media, tel. 664 716 024, e-mail: aleksandra@openmedia.pl 

******************************************** 

Galeria Bronowice, „Miejsce na Twój Czas”, to kompleks handlowo-usługowo-rozrywkowy o powierzchni 
użytkowej wynoszącej 65 tys. m2. Położony w północnej części Krakowa obiekt stanowi ważne dopełnienie 
przestrzeni handlowej tej części miasta, stwarzając atrakcyjną ofertę dla klientów. Jedną z cech, wyróżniających 
architekturę Galerii, jest inspiracja krakowską secesją, w subtelny i wyważony sposób wiążąca styl Młodej Polski 
z nowoczesnością. W Galerii Bronowice znajdziemy sklepy znanych marek z różnych branż i usług, szeroką 
ofertę restauracyjną oraz szereg udogodnień dla rodziców i atrakcji dla dzieci, a także specjalną propozycję 
rozrywkowo-kulturalną. Znajduje sie tu ponad 150 sklepów, kawiarni i restauracji, marek znanych i lubianych 
przez klientów m.in.: największy jednopoziomowy hipermarket Auchan, salon Media Markt, jak również 
dodatkowe usługi i propozycje. Należą do nich m.in.: Punkty Obsługi Mieszkańców, punkty Coworking, Strefa 
Rozrywki dla dzieci, Poczta Polska. Również przed wejściem do Galerii czeka szereg atrakcji - bezpieczny i 
kolorowy plac zabaw, stoliki i pola do gry w szachy i bule, boisko do koszykówki,skate park. Do dyspozycji 
przyjeżdżających jest 2 400 bezpłatnych miejsc parkingowych, usytuowanych na trzech kondygnacjach. Przed 
Galerią znajduje się także stacja ładowania samochodów elektrycznych, stanowiska naprawy rowerów, a także 
paczkomat. Inwestorem jest Nhood Polska. Więcej informacji na stronie: www.galeriabronowice.pl 

Centrum Medyczne UNIMED to Przychodnia łącząca indywidualne podejście do każdego Pacjenta, polegające 
na osobistym kontakcie ze specjalistą z zastosowaniem najnowszej wiedzy medycznej i rozwiązań 
technologicznych, umożliwiających Pacjentom szybki i bezproblemowy dostęp do wysokiej jakości opieki 
medycznej. Główna siedziba Centrum Medycznego UNIMED mieści się w Krakowie w dzielnicy Bronowice 
Wielkie, przy ul. Młodej Polski 7. Dzięki sprawnej organizacji, wysoko wykwalifikowanemu personelowi oraz 
empatycznemu podejściu do Pacjenta, już w pierwszych 3 miesiącach szczepień przeciwko COVID-19 specjaliści 
z Przychodni zaszczepili ponad 70% populacji seniorów należących do Przychodni, jak również tysiące osób nie 
będących jej Pacjentami. Przychodnia cieszy się zaufaniem dziesiątek tysięcy pacjentów. W ramach 
prowadzonego przez Przychodnię Punktu Szczepień każdy otrzyma do swojej dyspozycji wysoko 
wykwalifikowaną kadrę oraz zaplecze medyczne, spełniające wszystkie bardzo rygorystyczne wymagania 
Ministerstwa Zdrowia oraz Sanepidu. Kwalifikacji do szczepienia zawsze udziela lekarz, który jest obecny przy 
zabiegu, a sam zabieg jest realizowany przez wykwalifikowaną pielęgniarkę. Nad bezpieczeństwem Pacjentów 
nieustannie czuwa zespół specjalistów. Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z całą ofertą świadczeń 
medycznych oferowanych przez Centrum Medyczne UNIMED na stronie www.unimed-nzoz.pl 


