ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
w Krakowie i gminie Zielonki 25–31 lipca 2016 r.
Pielgrzymi w ramach Światowych Dni Młodzieży od 25 do 31 lipca przybędą nie tylko
do Krakowa, ale i do gminy Zielonki. Przy każdej z parafii na terenie gminy działają
lokalne komitety organizacyjne ŚDM. Pielgrzymi przebywać mają nie tylko w domach
prywatnych na terenie 19 miejscowości naszej gminy, ale również w dwóch szkołach
– w Bibicach i Zielonkach. Według informacji zebranych z parafii około 1 300 pielgrzymów gościć będą rodziny, dodatkowych 300 osób zamieszkać ma w udostępnionych
nieodpłatnie przez gminę szkołach w Bibicach i Zielonkach (po 150 osób w każdej).
27 lipca od godz. 15.00 do 21.00 na terenie KS Bibiczanka planowany jest też koncert
w ramach tzw. Festiwalu Młodych, na który serdecznie zapraszamy.

miasto na strefę wschodnią i zachodnią jest od północy Aleja 29 listopada, od południa ul. Zakopiańska. Informacje są zamieszczone na www.sdminformacjadrogowa.pl,
interaktywna mapa utrudnień drogowych na www.krakow.pl/mapa_utrudnien. Wjazd
do miasta będzie utrudniony, szczególnie dla osób podróżujących samochodem, które nie mieszkają i nie pracują w Krakowie. Osoby pracujące w obszarach zamkniętych
i strefach powinny zaopatrzyć się w identyfikatory, które umożliwią poruszanie się po
mieście i między strefami. Identyfikatory można pobrać ze stron: www.krakow.pl oraz
www.zikit.krakow.pl, są one bezpłatne, po wydrukowaniu należy je wypełnić zgodnie
z instrukcją i umieścić za przednią szybą samochodu.
Przygotowano identyfikatory oznaczone: mieszkańcy (M), pracownicy dojeżdżający do firm w strefach (PR), zaopatrzenie (PS), pojazdy służbowe firm zlokalizowanych
w strefach (PS), dojazd do placówek zdrowia (SZ), pracownicy służby zdrowia i lekarze
(SZ, PR, PS), pojazdy służb technicznych (ST), osoby dojeżdżające do parkingów zlokalizowanych w strefach (P).

Komunikacja publiczna podczas ŚDM

Służba zdrowia – zabezpieczenie medyczne

W gminie Zielonki na czas trwania ŚDM od 25.07. do 31.07. planowane jest wydłużenie trasy linii 287 do przystanku Bibice Rynek, a w weekend 30 i 31 lipca wszystkie
linie autobusowe z terenu gminy Zielonki kursować będą jak w dni robocze.
Rozkłady jazdy są dostępne na: rozklady.mpk.krakow.pl.

Wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej systemu ochrony zdrowia działają zasadniczo jak zwykle, na terenie gminy Zielonki w formie gabinetów lekarzy rodzinnych. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna na czas ŚDM też pozostaje bez zmian.
Na terenie naszej gminy na stałe stacjonują dwa zespoły wyjazdowe Krakowskiego
Pogotowia Ratunkowego, które mają bazy w Węgrzcach i w Zielonkach; na czas ŚDM
w Węgrzcach przybędzie dodatkowa karetka i zespół wyjazdowy.

W Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży trzeba się liczyć z utrudnieniami
w ruchu drogowym, stąd władze miasta i organizatorzy ŚDM zachęcają do przesiadania się do pojazdów komunikacji miejskiej. Zostanie zwiększona liczba tramwajów
i autobusów, będą częstsze kursy, dodatkowe buspasy i ułatwienia dla tramwajów,
a także specjalne linie korytarzowe dowożące pielgrzymów na spotkania. Na czas
ŚDM będzie można zakupić 6-dniowy bilet na wszystkie linie miejskie i aglomeracyjne
za 15 zł, obowiązujący od 26.07. do 31.07.2016 r. Szczegółowe informacje na stronach: www.krakow.jakdojade.pl i www. mpk.krakow.pl.

Toalety, punkty czerpania wody i kurtyny wodne
Na czas ŚDM na terenie gminy Zielonki uruchomione zostaną punkty czerpania wody
pitnej – w 35 miejscach, na hydrantach oraz 8 kurtyn wodnych; do dyspozycji pielgrzymów
zabezpieczono też 20 toalet typu TOI TOI – ich lokalizacja została zaznaczona na mapie.

Festiwal Młodych w Bibicach – 27 lipca 2016 r.
Zapraszamy na wydarzenie artystyczne towarzyszące Światowym Dniom Młodzieży 2016
w Krakowie, organizowane przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach przy
współpracy z komitetem organizacyjnym ŚDM, które odbędzie się 27 lipca 2016 r. na boisku sportowym „Bibiczanka” w Bibicach od godz. 15.00. Na scenie zaprezentują się lokalni
artyści i zespoły między innymi: chóry Fermata i Psallite Deo, Parafialno-Gminna Orkiestra
Dęta z Zielonek, Orkiestra Dęta „Wola” z Woli Zachariaszowskiej, Orkiestra Dęta z Korzkwi,
grupa „Przyjaciele”, wokaliści z CKPiR oraz grupy folklorystyczne. Zwieńczeniem imprezy
będzie koncert pt. „Dotknij miłosierdzia” w wykonaniu Gminnego Chóru ŚDM z Orkiestrą
Dętą z Korzkwi. Podczas koncertu wykonane będą pieśni i utwory o tematyce religijnej
oraz „Rytm Serca” przygotowany przez Andrzeja Kozackiego z fundacji Archezja. Wystąpi
również m.in. zespół z Hiszpanii. Będzie też punkt gastronomiczny oraz liczne atrakcje.

Lokalne Komitety Organizacyjne ŚDM w parafiach
obejmujących teren gminy Zielonki

22 505 17 55 – infolinia PZU będzie obsługiwała zgłoszenia uczestników ubezpieczonych,
tj. zarejestrowanych, w zakresie konieczności skorzystania ze świadczeń medycznych
w ramach ubezpieczenia.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bibicach:
Rynek 3, 32-087 Zielonki, tel. 12 285 85 00;
www.parafiabibice.pl, www.facebook.com/sdm2016bibice.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zielonkach:
ul. ks. Jana Michalika 1, 32-087 Zielonki, tel. 12 285 01 09;
Biuro Parafialnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM przy parafii czynne codziennie w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 12.00 do 13.30 i od 19.00 do 22.00;
e-mail: sdm.zielonki@gmail.com.pl; telefony kontaktowe: przewodnicząca Anna
Sieńko – tel. 515 986 436, koordynator komitetu Piotr Magiera – tel. 517 599 623,
koordynator ds. zakwaterowania Jan Bulak – tel. 512 504 585.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach:
ul. A6 nr 4, 32-086 Węgrzce, tel. 12 285 87 33;
www.parafia-wegrzce.pl, profil facebook: parafia św. Andrzeja Boboli Węgrzce;
ks. proboszcz Wojciech Warzecha – tel. 608 50 86 90.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi:
Korzkiew 3, 32-088 Korzkiew, tel. 12 419 42 28;
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDM w parafii Korzkiew Damian Krzaczyński – tel. 533 507 496, ks. proboszcz Paweł Łukaszka – tel. 601 812 913.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Woli Zachariaszowskiej:
Plac Józefa Kusia 2, 32-087 Zielonki;
ksiądz proboszcz Michał Kowalski – tel. 12 376 44 16;
www.wola-zachariaszowska.pl. Osoby do kontaktu z Komitetem Organizacyjnym ŚDM: Jarosław Walczak, tel. 880 318 609; Zofia Surówka – tel. 503 744 484,
e-mail: sdm2016.wola.zachariaszowska@gmail.com.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Giebułtowie:
ul. św. Idziego 2, 32-089 Giebułtów; www.parafiagiebultow.pl;
członkowie parafialnego komitetu organizacyjnego ŚDM w parafii Giebułtów:
Małgorzata Karpała – tel. 602 384 561, Robert Dudek – tel. 795 095 578.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie:
Narama 9, 32-095 Narama, tel. 12 388 51 05.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach:
ul. Papieska, Raciborowice, 32-091 Michałowice;
e-mail komitetu: raciborowice.sdm2016@gmail.com, tel. 12 387 70 06;
tel. alarmowy do Komitetu Organizacyjnego ŚDM czynny całą dobę 697 403 430;
www.parafia-raciborowice.pl; www.facebook.com/raciborowicesdm2016.
Komitet dyżuruje w salce na plebanii.

Ograniczenia w poruszaniu samochodami

Gospodarka odpadami

Szkoły przeznaczonE na noclegi pielgrzymów

W gminie Zielonki na czas trwania ŚDM, tj. od 25 do 31 lipca 2016 roku, planowane
jest wyłączenie ruchu samochodowego tranzytowego na kilku ulicach, celem skierowania na nie ruchu pieszego. Ograniczenia nie będą dotyczyć mieszkańców tychże
ulic, dojazdu do pól i służb technicznych.
Czasowo wyłączone z ruchu drogowego, tranzytowego zostaną następujące drogi
gminne: ul. Królewska w Bibicach, ul. Lipowa w Bibicach, ul. Leszczynowa w Bibicach,
ul. Ogrodowa w Bibicach, ul. Źródlana w Bibicach, ul. Zagaje w Bibicach od skrzyżowania z ul. Jagodową w kierunku ul. Sportowej; ul. Ojcowska w Pękowicach, ul. Na Ogrody
w Zielonkach od skrzyżowania z ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Królewskiej w Bibicach oraz połączenie drogowe pomiędzy ul. Królewską w Bibicach, a drogą powiatową
nr 2151K w Garlicy Murowanej.

Podczas trwania ŚDM nie przewiduje się zmian w harmonogramie odbierania odpadów na
terenie gminy Zielonki. Firma MPGO zwraca się jednak z prośbą o wystawianie odpadów
w dzień poprzedzający termin odbioru, ponieważ wywóz odpadów będzie realizowany
w godzinach nocnych lub bardzo wcześnie rano, w związku ze spodziewanymi utrudnieniami na drogach w ciągu dnia, więcej informacji na www.zielonki.pl.
Na terenie gminy zostaną rozstawione stojaki z workami na odpady.

W Krakowie przez cały czas Światowych Dni Młodzieży będzie wstrzymana komunikacja
do Cichego Kącika (zostanie wznowiona 3 sierpnia). W pozostałych częściach Krakowa
od wtorku 26 lipca po porannym szczycie, a więc po godz. 9.00, zostaną uruchomione
specjalne linie korytarzowe: tramwajowe i autobusowe. Do godz. 9.00 komunikacja będzie
funkcjonować bez większych zmian, tak aby jadący do pracy mogli korzystać ze stałych,
sprawdzonych połączeń. Już w środę 27 lipca wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na
Salwator oraz przez ul. Franciszkańską. Z kolei w dniach 27–31 lipca na wybranych ulicach
ruch pojazdów komunikacji miejskiej będzie wstrzymywany czasowo. Buspasy pojawią
się na ulicach: Conrada, Opolskiej, Lublańskiej, al. Bora-Komorowskiego, al. Andersa,
al. 29 Listopada, alejach Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego, a także na ulicach
Konopnickiej, Tischnera, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Nowohuckiej oraz Stella-Sawickiego.
Wytyczono korytarze komunikacyjne: od 26 do 29 lipca uruchomione będą trasy specjalnych tramwajowych linii korytarzowych, jeżdżące co 3–5 minut, w tym linia S2:
os. Piastów – ul. Mikołajczyka – ul. Bieńczycka – ul. Mogilska – ul. Grzegórzecka –
ul. Starowiślna – Korona – ul. Wadowicka – Borek Fałęcki oraz linia 50: Kurdwanów –
ul. Nowosądecka – ul. Wielicka – estakada – ul. Kuklińskiego – al. Powstania Warszawskiego – tunel – Krowodrza Górka, a także linia autobusowa korytarzowa S12: Krowodrza
Górka – Azory – ul. Conrada – ul. Armii Krajowej – Miasteczko Studenckie AGH. Natomiast
od 30 do 31 lipca kursować będzie tramwajowa linia korytarzowa oznaczona symbolem S3: Krowodrza Górka – ul. Prądnicka – tunel – al. Powstania Warszawskiego –
ul. Klimeckiego – ul. Lipska – Mały Płaszów.
Komunikacja nocna. Od nocy 22/23 lipca do nocy 31 lipca/1 sierpnia komunikacja
nocna będzie kursować według rozkładu weekendowego z częstotliwością zwiększoną
do 20 minut. Linię 904 na odcinku miejskim uzupełni linia 604 na trasie Prądnik Biały –
Nowy Bieżanów Południe.

W czasie Światowych Dni Młodzieży Kraków zostanie podzielony na trzy strefy i dwa
obszary zamknięte – Błonia i Łagiewniki. Strefa I w Krakowie obejmuje centrum, II –
obejmuje zachód i III – wschód miasta. Strefa I to ścisłe centrum Krakowa, linią dzielącą

Przyszpitalne Izby Przyjęć przyjmują pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, najbliższa to Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80,
tel. 12 614 30 57. Izba przyjęć dla dzieci znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym
im. Św. Ludwika, ul. Strzelecka 2 w Krakowie, tel. 12 619 86 13.
W razie potrzeby można korzystać także z pomocy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR), do których można się zgłaszać w razie nagłego zagrożenia życia – najbliżej
jest Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza ul. Prądnicka 35/37 w Krakowie,
tel. 12 257 82 80 lub 257 86 72; dla dzieci opiekę tę świadczy Uniwersytecki Szpital
Dziecięcy w Krakowie przy ul. Wielickiej 265, tel. 12 658 23 84.
Gabinety lekarskie na terenie gminy Zielonki:
Gabinet Lekarza Rodzinnego w Batowicach – lek. Andrzej Zając, tel. 12 285 94 17;
Gabinet Lekarza Rodzinnego w Brzozówce – lek. Rafał Kacorzyk, tel. 12 419 48 17;
Gabinet Lekarz Rodzinnego w Węgrzcach – lek. Antoni Hudzik, 12 285 94 57;
Gabinet Lekarza Rodzinnego w Zielonkach – lek. Lucyna Kufel, tel. 12 285 00 14;
Gabinet Lekarza Rodzinnego w Zielonkach – lek. Tomasz Sobalski, tel. 12 285 01 12.
112 – europejski numer alarmowy.
999 – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.
12 661 22 40 – całodobowy Telefon Informacji Medycznej działa 24 godziny na dobę,
od 25 lipca do 2 sierpnia w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim; można uzyskać informacje dotyczące m.in. nocnej i świątecznej pomocy medycznej, szpitalnych oddziałów ratunkowych, ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej. Dodatkowo obsługa infolinii będzie udzielała informacji o zabezpieczeniu
medycznym dla uczestników ŚDM na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę
Małopolskiego i Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.
12 298 84 04, 12 298 83 86 – infolinie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
udzielają informacji na temat działania gabinetów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
gabinetów lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Bezpieczeństwo
W stan gotowości będą postawieni strażacy z dziewięciu jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu gminy Zielonki, którzy będą pełnili 24-godzinne dyżury w swoich siedzibach i będą gotowi do podejmowania akcji ratowniczych, porządkowych, pomocy
organizacyjnej. Stały dyżur w gminnym sztabie będzie pełniony w Urzędzie Gminy w Zielonkach w godzinach pracy urzędu, a poza godzinami pracy w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, w budynku OSP Zielonki (numery telefonów obok).

Zespół Szkół w Bibicach – tel. 12 285 88 21
Zespół Szkół w Zielonkach – tel. 12 285 08 66

Telefony alarmowe
Policja: 997
Komisariat Policji w Zielonkach, centrala: tel. 12 285 01 07
Straż pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych: tel. 12 285 02 61, 12 286 32 35
Urząd Gminy Zielonki: tel. 12 285 08 50, fax 12 285 09 50
Dyżurny Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: całodobowo
tel. kom. 539 901 803; w godz. pracy Urzędu Gminy: tel. 12 285 08 50,
a po godz. 15.45 – tel. 12 665 00 21

W or l d Y o u t h D ays

in Krakow and Zielonki Commune 25–31 July, 2016
Dear young pilgrims,
Welcome to Zielonki Commune. The commune is located north of Krakow. In this great
area you can admire the most picturesque views of the city itself or even the Tatra mountain
range on a clear day. Zielonki commune covers 46 square kilometers, most of which is part
of a protected nature area: Krakow Valleys Park, Dłubiański Landscape Park and Ojcowski
National Park buffer zone- all these areas equate to 56% of the whole commune. Because
of this the commune is often called the green belt of Krakow.
There are 19 towns and villages which belonging to the commune: Batowice, Bibice,
Bosutów, Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana,
Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Owczary, Pękowice, Przybysławice,
Trojanowice, Węgrzce, Wola Zachariaszowska, Zielonki. All of them have a great public
transport infrastructure and are connected to Krakow by bus (you can find all the details
on the map enclosed). You can also walk to the commune from Krakow market square it is
only 5 km to Zielonki and a few more kilometers to the furthest village- Owczary.
At present there are over 20 000 people living in the area but the number is continually
increasing- we have the highest rate of migration in the whole małopolskie region. There
are 5 schools which children and youth from the area attend. The two biggest are in Zielonki
and Bibice, these will be offered to the pilgrims as a sleeping base.
The commune is focused on the sport and recreation side of life: we have a full-size sports
hall, 16 playgrounds, 6 outdoor gyms and plenty of football fields and recreational areas.
We are also proud to have 3 sports clubs: in Bibice, Węgrzce and Zielonki. We also have
84 walking and cycling routs and 24 new resting spots for tourists. They can also enjoy
nature and relax in the Country Park in Zielonki.
As a commune we definitely don’t lack in beautiful monuments: first on the way from
Krakow there is the so called Eagle’s Nest, which is a medieval castle in Korzkiew. It has
been turned into a hotel where you can spend the night in a knight’s chamber. There are
also 5 parts of the Krakow fortress, 2 mansions in Boleń and Owczary, historical churches
in Korzkiew and Zielonki and many charming shrines.
We take pride in our history and traditions and therefore the borough has founded two
small local museums- one in Bibice and the other one in Zielonki where you can see overa-hundred-year-old traditional Krakow outfits, local painters’ works and historical objects
of everyday use.
We are also very proud that our commune is ranked as one of the most developing
in Poland, according to various sources.
During WYD we would like to invite all those who feel young in body or spirit to Bibice
on Wednesday, 27th July to the Youth Festival. Plenty of artistic performances, dancing
and drums playing workshops, WYD Commune Choir concert, lots of fun and prayer.
The location of the festival can be found on the map (Youth Festival).
We are very pleased to host you in our region and we hope you will enjoy your time
here. If you do, you are more than welcome to come back with your family and friends,
especially to take part in our cyclical events: concerts, festivals, cycling races and running
competitions.
To stay updated go to our website: www.zielonki.pl, like our fanpage: facebook.com/
zielonki. Do it ASAP and get the latest updates for the events during WYD, all the information

is in Polish and English. On our website zielonki.pl you can find a section devoted to World
Youth Days.
We have also prepared a small souvenir for you – a key ring with Pucherok. And who is
Pucherok? For centuries Krakow has been known as a students’ city. A few hundred years
ago students in Krakow lived and studied in quite different conditions than nowadays- they
used to be pretty poor. Sometimes they had to ask the locals for some money or food.
Not to be refused, they always tried to give something in return: they wrote poems and
tried to entertain the local community by reciting them dressed up in funny hats and furs.
This tradition remained and is still celebrated today, but only in Zielonki commune and it is
called Pucherok (from Latin: puer = boy). The tradition is celebrated every year the week
before Easter. In the towns and villages in our region we can see children dressed up in furs
and colorful hats who at dawn, visit households collecting sweets or money offering funny
jokes or performances in return. Every year there is also a Pucherok Festival in the market
square in Bibice where you can see and hear them performing. We have been celebrating
this tradition since the 17th century by making a wooden Pucherok doll which is a symbol
of Zielonki commune. And therefore, as a souvenir for you, we have prepared this unique
key ring to remind you of your stay with us.

Public transport during WYD
In Zielonki commune there are 16 buses operating as an integral part of Krakow MPK
(see the map). In the commune we have extended the route of the 287 line and during WYD
it will terminate at Bibice Rynek bus stop. At the weekend (30–31st July) all buses will work
on a weekday basis. You can check the timetables on: rozkłady.mpk.krakow.pl.
During WYD the number of the busses and trams in Krakow will be increased, they will also
come more often. We have created additional bus lanes and tram facilitations. There will be
also a special bus transport for the pilgrims commuting to the meetings. All information can
be found on the websites: www.krakow.jakdojade.pl and www. mpk.krakow.pl.

Medical services
In Zielonki commune there are many GP’s surgeries. There are also two emergency
paramedic teams located in Węgrzce and Zielonki. During WYD there will be one additional
ambulance and paramedic team in Węgrzce. Hospital admissions take care of the
ones whose health is suddenly threatened and the nearest one is located in John Paul
II Specialized Krakow Hospital, 80 Prądnicka Street, phone no. 12 614 30 57. Hospital
admission for children is located in Saint Ludwik Krakow Regional Children Hospital,
2 Strzelecka Street, phone no. 12 619 86 13.
In very serious cases or when one’s life is threatened please report to one of our
A&E departments, the nearest one is General Narutowicz Specialized City Hospital,
35/37 Prądnicka Street in Krakow, phone no. 12 257 82 80 or 12 257 86 72. Children
A&E department is located in University Children Hospital in Krakow, 265 Wielicka Street,
phone no. 12 658 23 84.

GP’s surgery in Zielonki commune
GP’s surgery in Batowice – dr. Andrzej Zając, Phone No.: 12 285 94 17
GP’s surgery in Brzozówka – dr. Rafał Kacorzyk, Phone No.: 12 419 48 17
GP’s surgery in Węgrzce – dr. Antoni Hudzik, Phone No.: 12 285 94 57
GP’s surgery in Zielonki – dr. Lucyna Kufel, Phone No.: 12 285 00 14
GP’s surgery in Zielonki – dr. Tomasz Sobalski, Phone No.: 12 285 01 12

Important Phone Numbers
112 – European Emergency Number
999 – Krakow medical emergency
12 661 22 40 – 24-hour medical information number, from 25 July-2 August service
available in Polish, English, German, French, Italian, Spanish and Russian. You can get
any necessary information about night time and holiday medical help, as well as A&E
departments.
12 298 84 04, 12 298 83 86 – Małopolskie Region NHS Department- provides information
about specialized medical help, GPs’ offices and basic medical help.
22 505 17 55 – PZU info line – provides insurance information for the registered participants
of WYD.

Toilets, drinking water points and water curtains
During WYD in Zielonki commune there will be 35 places to get drinking water from. These
will be located on water hydrants. We will also provide 8 water curtains to cool yourself down
on a hot day. We have also prepared 20 portable toilets marked TOI TOI – see the map.

Youth Festival in Bibice
We would like to invite you to an artistic event that accompanies Krakow WYD 2016 organized
by The Culture and Recreation Centre in Zielonki, together with WYD organizational
committees. The event will takes place on 27th July, 2016 at the sports club “Bibiczanka”
football field in Bibice. On the stage you will be able to see and hear local artists and bands,
such as: Fermata and Psallite Deo choirs, the parochial and communal brass orchestra

from Zielonki, brass orchestra “Wola” from Wola Zachariaszowska, brass orchestra from
Korzkiew, a band “Friends”, singers from The Culture and Recreation Centre in Zielonki
and folklore groups. The big final of the event will be a concert by the communal WYD choir
and the brass orchestra from Korzkiew entitled “Touch the Mercy”. During the concert you
will be able to hear plenty of religious songs and also “The Rhythm of the Heart” prepared
by Andrzej Kozacki from Archezja foundation.

Local WYD Committees in parishes
within Zielonki commune
Our Lady of Perpetual Help Roman-Catholic Parish in Bibice:
Rynek 3, 32-087 Zielonki, phone no. 12 285 85 00.
Holy Virgin Nativity Roman-Catholic Parish in Zielonki:
1 Ks. Jan Michalik Street, 32-087 Zielonki, phone no. 12 285 01 09.
Saint John the Baptist Nativity Roman-Catholic Parish in Korzkiew:
Korzkiew 3, 32-088 Korzkiew, phone no. 12 419 42 28,
the chairman of WYD organizational committee in the parish: Damian Krzaczyński,
phone no. 533 507 496, the parson: Paweł Łukaszka, phone no. 601 812 913.
Saint Andrzej Bobola Roman-Catholic Parish in Węgrzce:
4 A6 Street, 32-086 Węgrzce, phone no. 12 285 87 33; 12 285 87 33,
www.parafia-wegrzce.pl, facebook profile: parafia św. Andrzeja Boboli Węgrzce;
the parson’s phone no.: Wojciech Warzecha – 608 50 86 90.
Black Madonna of Czestochowa Roman-Catholic Parish in Wola Zachariaszowska:
Plac Jozefa Kusia 2, 32-087 Zielonki, www.wola-zachariaszowska.pl,
the parson: Michał Kowalski phone no. 12 376 44 16, WYD organizational
committee contact person: Jarosław Walczak phone no. 880 318 609 and Zofia
Surówka phone no. 503 744 484,
e-mail: sdm2016.wola.zachariaszowska@gmail.com
Saint Idzi Roman-Catholic Parish in Giebułtów:
2 Świetego Idziego Street, 32-089 Giebułtów,
www.parafiagiebultow.pl, WYD organizational committee contact person:
Małgorzata Karpała phone no. 602 384 561 and Robert Dudek phone no.
795 095 578.
Mother of God of Szkaplerz Roman-Catholic Parish in Narama:
Narama 9, 32-095 Narama, phone no. 12 388 51 05.
Saint Margaret Roman-Catholic Parish in Raciborowice:
Papieska Street, Raciborowice, 32-091 Michałowice,
e-mail: raciborowice.sdm2016@gmail.com
Phone no. 12 387 70 06; the committee emergency phone no. 697 403 430
working 24/7;
www.parafia-raciborowice.pl; www.facebook.com/raciborowicesdm2016;
the committee is located in one of the rooms in the vicarage.

Schools that serve as a sleeping base during WYD
School in Bibice, Phone No.: 12 285 88 21
School in Zielonki, Phone No.: 12 285 08 66, 12 285 08 64

Emergency Numbers
Police: 997
Police Departament in Zielonki: 12 285 01 07
Fire brigade: 998
Medical emergency: 999
Municipal Services Department: Phone No.: 12 285 02 61, 12 286 32 35
Zielonki Town Hall: Phone No.: 12 285 08 50, fax 12 285 09 50
Commune Crisis Management Team:
• 24/7, phone no.: 539 901 803
• In the town hall opening hours, phone no.: 12 285 08 50
• After 3:45 pm, phone no.: 12 665 00 21

