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Zakopane - miejsce z przyszłością dla 
młodych?

Nie masz wpływu na wojnę, 
ale Ty też możesz pomóc

- Jak to się stało, że dostałaś się na 
Olimpiadę?
-  O wyjeździe do Pekinu 
zadecydowały Mistrzostwa Polski    
seniorów, na których udało mi się          
uzyskać wystarczający rezultat.
-  Jaka była twoja reakcja?
- Szczere mówiąc moja reakcja była 
dość zaskakująca dla wszyskich. 
Wiadomo, że bardzo się cieszyłam i 
było to dla mnie ogromne 
wyróżnienie, ale w tamtym 
momencie miałam niesamowity 
dystans do całej sytuacji i nie 
wchodziłam w to emocjonalnie. 
- Jak wyglądała podróż do Chin?

Dokończenie - str. 2 

Nasza Olimpijka
rozmowa z Hanią Ziębą, 
narciarką, która znalazła 

się w polskiej 
reprezentacji 

olimpijskich igrzysk w 
Pekinie

(Hania była uczennicą 
naszej szkoły)

W czwartek 24. 02 o godzinie 04. 30 (naszego czasu) państwo rosyjskie 
zaatakowało Ukrainę. Teraz przez naszą granicę przechodzi miliony ludzi. 
Potrzebują naszej pomocy i wsparcia. My jako dzieci, młodzież i 
uczniowie niewiele możemy zrobić, dlatego poniżej pokażemy jak możemy 
pomagać będąc dziećmi.

Tutaj w Zakopanem możemy pomagać przez różne lokalne zbiórki lub 
podarować coś uchodźcom, którzy przebywają aktualnie w naszym mieście. 
07. 03 do Nauczycielskiego Centrum Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnego ZNP 
przyjechało 60 dzieci z ukraińskiej Winnicy. Dzieci są ze szkoły z internatem. 
Ich potrzeby nieustannie się zmieniają, dlatego najlepiej jest dzwonić pod 
numery: 18 20 68 039 lub 18 20 68 051. 

Także różne inne hotele i ośrodki przyjmują ludzi z Ukrainy. Jeśli chcecie 
pomóc najłatwiej poprosić rodziców lub opiekunów, aby wyszukali z wami 
lokalną możliwość pomocy. Jednak, aby ułatwić wam to zadanie poniżej 
znajdziecie kilka przykładów zbiórek i wszelkiej innej pomocy Ukrainie. 

Dokończenie - str. 4 

Zakopane jest domem wielu młodych osób. Mieszkanie w tak małym 
mieście ma swoje zalety, ale także swoje wady. Jaką szansę na ułożenie 
tutaj swojej przyszłości mamy MY?

WSZYSTKO DLA TURYSTY, NIEWIELE DLA MIESZKAŃCÓW
Zakopane jest miastem nastawionym na turystykę. Najbardziej jest to widoczne 
w centrum miasta, pod skocznią, na Gubałówce. Turystów do Zakopanego 
najbardziej przyciągają góry, śnieg i jak można zauważyć KRUPÓWKI. Przez 
tłumy odwiedzających Zakopane władze mało skupiają się na ludziach którzy 
tu mieszkają, przez co pełno jest niedoskonałości w sprawach dotyczących 
mieszkańców, gdzie nie liczą się tylko pieniądze. Jednym z mniej 
dopracowanych obszarów rozwoju miasta jest oferta dla młodzieży.
W mieście jest spory wybór przedszkoli i szkół (spory jak na miasto 
turystyczne), jednak problem tkwi w komunikacji miejskiej.

Dokończenie - str . 3 
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