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Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice,

Oddajemy w Wasze ręce niezwykłą kolorowankę prezentującą atrakcyjne 
miejsca w Polsce, które warto odwiedzić z całą rodziną. Dowiecie się z niej, 
jak miło i aktywnie spędzać czas oraz jakie atrakcje czekają w różnych 
zakątkach naszego kraju. 

Pragniemy gorąco zaprosić Was do niezwykłej podróży szlakiem ciekawych 
atrakcji turystycznych w Polsce. Zachęcamy do spędzania czasu całą rodziną 
– czytania tekstów na temat atrakcji zamieszczonych w książeczce, a także 
odwiedzania zaprezentowanych w niej miejsc z rodzicami i rodzeństwem. 
Mamy nadzieję, że rodzinna zabawa zaowocuje poznaniem atrakcji i walorów 
turystycznych naszego kraju, a także zachęci Was, Drodzy Rodzice, do dzielenia 
się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Kolorowanka „Inspiracje na wakacje” została wydana przez Ewerro Sp. z o. o. 
we współpracy z Centrum Rozwoju Lokalnego. Zachęcamy Was do zapoznania 
się z naszymi publikacjami edukacyjnymi, które można bezpłatnie pobrać 
i wydrukować ze strony internetowej malowanki.org.
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Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy,
tel.: (34) 3141219, fax: (34) 3141533, e-mail: ugim@kozieglowy.pl,  
sekretariat@kozieglowy.pl, www.kozieglowy.pl 

Koziegłowy mają bardzo bogatą historię sięgającą początków 
XII wieku. W połowie sierpnia w Gniazdowie koło Koziegłów 
organizowany jest Festiwal Miłośników Koni i Muzyki „Z Kopyta”. 
W Koziegłowach znajduje się m.in. odbudowany Pałac Biskupów 
Krakowskich i piękny rynek. Jedną z turystycznych atrakcji gminy 
jest szlak konny i tor TREC w Gniazdowie.

Gmina i Miasto Koziegłowy

Skontaktuj się z nami



Lubisz jazdę na rowerze, rolkach, piesze wycieczki, 
a może wspinaczkę? W gminie Niegowa z pewnością 
nie będziesz się nudzić! Sieć ścieżek rowerowych, liczne 
skały wapienne, średniowieczne zamki i jaskinie czekają 
na Ciebie. Pakuj plecak lub wskakuj na rower i zwiedzaj 
tę niezwykłą krainę!

Punkt Informacji Turystycznej, ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa,
tel.: 34 315 12 01, e-mail: niegowa@silesia.travel, gokniegowa@o2.pl, 
www.niegowa.pl

Ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Niegowa

Skontaktuj się z nami



Gmina Gdów, ul. Rynek 40, 32-420 Gdów, 
tel.: 12 251-43-66, www.gdow.pl

Gmina Gdów leży w samym sercu Małopolski. Z dala od zgiełku 
miasta, podziwiając krajobrazy i korzystając z przygotowanej oferty 
można oderwać się tu od codziennych spraw. Atrakcje wzdłuż 
rzeki Raby zachęcają gości do aktywności na świeżym powietrzu. 
Jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń jest Festiwal 
Balonowy odbywający się tutaj co roku w czerwcu. Zapraszamy!

Gmina Gdów – rzeka Raba, ścieżki pieszo-rowerowe i Festiwal Balonowy

Skontaktuj się z nami



Kolej linowa to nie lada przygoda! Gdy będziesz w Ustroniu, 
koniecznie wybierz się z całą rodziną na podniebną 
przejażdżkę. Nowoczesne czteroosobowe kanapy zabiorą Was 
wprost na Czantorię, skąd rozciąga się przepiękna panorama 
Beskidów. Chcesz jeszcze więcej wrażeń? Spróbuj zjazdu 
w dół ponad 700-metrowym torem saneczkowym! 

Kolej linowa „Czantoria”, ul. 3 Maja 130, 43-450 Ustroń,
tel.: 33 854 35 50, e-mail: czantoria@czantoria.net, www.czantoria.net

Kolej linowa Czantoria – działamy już 50 lat!

Skontaktuj się z nami



Mieszkał w Iławie nad Jeziorakiem żeglarz, co nigdy nie był 
mięczakiem. Czy dzień pogodny, czy też czas burzy, żeglarz 
z Iławy nigdy nie tchórzył. Chcesz się z nim spotkać, to 
zapraszamy. Przyjedź do naszej pięknej Iławy.

Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława,
tel. +48 89 649 01 01, e-mail: um@umilawa.pl, www.ilawa.pl

Iława - miasto dzielnego żeglarza

Skontaktuj się z nami



Kiedy jesteś z rodzicami w obcym miejscu, nigdy nie odchodź daleko samemu. Jeżeli 
się zgubisz i nie możesz znaleźć policjanta, który Ci pomoże, wejdź do najbliższego 
sklepu i poproś o pomoc. Zawsze pamiętaj numer telefonu, do któregoś z rodziców, aby 
można było ich  powiadomić.

Zadanie: Pomóż chłopcu przejść przez labirynt i bezpiecznie wrócić do domu. Poroz-
mawiaj z rodzicami, jak postąpić w przypadku, gdy zgubisz się w nieznanym miejscu.

Zachęcamy Was do zapoznania się z naszymi 
publikacjami edukacyjnymi, które można 
bezpłatnie pobrać i wydrukować ze strony 
internetowej malowanki.org.

Ewerro Sp. z o.o. 42- 400 Zawiercie, ul. Zaparkowa 23
tel. 533 421 953, www.ewerro.pl, e-mail: ewerro@ewerro.pl

Strona z Kolorowanki „Elementarz Bezpieczeństwa”

Skontaktuj się z nami



Io, io, io… słyszysz? Zbliża się pojazd ratunkowy. Jadąc samochodem, przypomnij 
rodzicom o korytarzu ratunkowym zwanym inaczej korytarzem życia. To miejsce 
pozostawione dla pojazdów uprzywilejowanych pomiędzy innymi pojazdami na 
drodze. Jest to szczególnie ważne na autostradach i drogach ekspresowych gdzie 
jadących samochodów jest bardzo dużo. Korytarz życia pozwala na skrócenie 
czasu dotarcia lekarzy, policjantów i strażaków do miejsca wypadku. Ich pomoc 
jest niezbędna!

Zobacz, jak wygląda  
prawidłowo wykonany  
korytarz życia.  

kierowca robiąc  
korytarz ratunkowy   

może ocalić czyjeś życie? 

Zachęcamy Was do zapoznania się z naszymi 
publikacjami edukacyjnymi, które można 
bezpłatnie pobrać i wydrukować ze strony 
internetowej malowanki.org.

Ewerro Sp. z o.o. 42- 400 Zawiercie, ul. Zaparkowa 23
tel. 533 421 953, www.ewerro.pl, e-mail: ewerro@ewerro.pl

Strona z Kolorowanki „Bezpieczni w drodze”

Skontaktuj się z nami



„Lubisz pływać? Pamiętaj o tym, że kąpać należy się zawsze w miejscu strzeżonym 
przez ratownika wodnego” – przestrzega ratownik wodny Delfin Finek. 

Zachęcamy Was do zapoznania się z naszymi 
publikacjami edukacyjnymi, które można 
bezpłatnie pobrać i wydrukować ze strony 
internetowej malowanki.org.

Ewerro Sp. z o.o. 42- 400 Zawiercie, ul. Zaparkowa 23
tel. 533 421 953, www.ewerro.pl, e-mail: ewerro@ewerro.pl

Strona z Kolorowanki „Bezpieczne wakacje”

Skontaktuj się z nami
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ul. Zaparkowa 23
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Tworzymy powiązania, kreujemy współpracę

KOLOROWANKI EDUKACYJNE 

NOWOŚĆ!

! KOLOROWANKA 
NA INDWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Kolorowanka na indywidualne 
zamówienie to świetny gadżet 
promocyjny i wyjątkowy pomysł na 
nagrodę lub podarunek 
dla najmłodszych uczniów szkół.

Kolorowanka na indywidualne 
zamówienie to:

• możliwość zamieszczenia 
na okładce herbu szkoły, miasta 
lub gminy

• możliwość zamieszczenia własnych 
logotypów
• możliwość zamieszczenia słowa 
wstępu wraz ze zdjęciem i podpisem

Zapraszamy na ewerro.pl



Skontaktuj się z nami!
Ewerro Sp. z o. o.
ul. Zaparkowa 23
42-400 Zawiercie
tel. 535 033 090

ewerro@ewerro.pl
www.ewerro.pl

ul. Zaparkowa 23
42-400 Zawiercie

tel: (32) 494 13 19
tel. kom: 535 033 090

ewerro@ewerro.pl
www.ewerro.plKontakt

Tworzymy powiązania, kreujemy współpracę

KOLOROWANKI EDUKACYJNE 

NOWOŚĆ!

! KOLOROWANKA 
NA INDWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Kolorowanka na indywidualne 
zamówienie to świetny gadżet 
promocyjny i wyjątkowy pomysł na 
nagrodę lub podarunek 
dla najmłodszych uczniów szkół.

Kolorowanka na indywidualne 
zamówienie to:

• możliwość zamieszczenia 
na okładce herbu szkoły, miasta 
lub gminy

• możliwość zamieszczenia własnych 
logotypów
• możliwość zamieszczenia słowa 
wstępu wraz ze zdjęciem i podpisem

Zapraszamy na ewerro.pl



KRS: 0000 332 814

Dołącz do naszej drużyny 
Podaruj nam 1% podatku

Wspieramy 
ludzi z marzeniami
Pojawiamy się wszędzie tam, 
gdzie ludzkie zaangażowanie 
potrzebuje wsparcia

 

Centrum Rozwoju Lokalnego
ul. Zaparkowa 23 
42-400 Zawiercie
tel./fax (32) 494 13 19
e-mail: crl@crl.org.pl

www.crl.org.pl

Darmowy program do rozliczania PIT: 
www.procentydobra.pl
Bezpłatne kolorowanki edukacyjne dla dzieci: 
www.malowanki.org

Zobacz także

ISBN: 978-83-64909-54-2


