


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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STARY MŁYN Muzeum Dawnych Rzemiosł, ul. Ofiar Katynia 5, 42-310 Żarki,
tel.: 690 070 772 , e-mail: poczta@muzeumzarki.pl, www.muzeumzarki.pl

Stary Młyn w Żarkach to magiczne miejsce, gdzie nie 
sposób się nudzić. W interaktywnym muzeum wyruszysz 
w fascynującą podróż w czasie i poznasz historię dawnych 
rzemiosł. Chcesz samodzielnie zemleć ziarna na mąkę? 
A może wziąć udział w interaktywnej zabawie i znaleźć myszki 
ukryte w muzeum? Ile z nich widzisz na powyższym obrazku?

STARY MŁYN Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach

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
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Karlino – Centrum Informacji Turystycznej, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino,
tel.: 94 311 35 09, e-mail: it@karlino.pl, www.karlino.pl

Planujesz aktywny dzień na świeżym powietrzu? Ruszaj 
z rodziną na wycieczkę i zwiedzaj malowniczą gminę Karlino. 
Wybierzcie się na wyprawę rowerową po bezpiecznych, 
asfaltowych ścieżkach rowerowych położonych wśród lasów 
i pól lub na spływ kajakiem po wodach przepięknych rzek 
Parsęty i Radwi. Tu z pewnością nie będziecie się nudzić! 

„W kajaku, na rowerze, z wędką” – Gmina Karlino

Skontaktuj się z nami



Źródlana woda zdrowia doda! Czy wiesz, że w gminie 
Iwonicz-Zdrój pomiędzy szczytami dwóch gór Przedziwnej 
i Winiarskiej znajdziesz niezwykłe, lecznicze źródełko 
Bełkotka? Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu 
bełkotowi wody, który powoduje wydobywający się ze źródła 
gaz ziemny. To idealne miejsce, aby odpocząć i nabrać sił na 
zwiedzanie okolicy.

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój,
tel.: 13 435 02 12, e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl, www.iwonicz-zdroj.pl 

Źródło „Bełkotka” w gminie Iwonicz-Zdrój
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Piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, 
a może tenis – który z tych sportów lubisz najbardziej? 
W nowoczesnej hali sportowej w Oleśnicy możesz 
uprawiać każdy z nich! Ten przyjazny obiekt sportowy 
to idealne miejsce, aby aktywnie spędzić czas. Pamiętaj, 
w zdrowym ciele zdrowy duch!

Hala Sportowa przy Gimnazjum Gminy Oleśnica, ul. Wileńska 32, 
56-400 Oleśnica, tel.: 71 721 87 27

Wielofunkcyjna hala sportowa 
przy Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy
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Tarnowskie Termy, ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne,
tel.: 61 818 28 63, e-mail: biuro@tarnowskie-termy.pl, www.tarnowskie-termy.pl

Lubisz wodne szaleństwa? Tarnowskie Termy to miejsce dla 
Ciebie! Znajdziesz tu między innymi baseny, zjeżdżalnie, dziką 
rzekę i wodny plac zabaw. Relaks i zdrowie zapewni woda 
termalna. Kiedy już zmęczy Cię mokra zabawa, na zewnątrz 
czeka na Ciebie ogromna piaszczysta plaża, gdzie możesz 
odpocząć, poopalać się i ulepić zamek z piasku. To idealne 
miejsce dla całej rodziny!

Tarnowskie Termy w gminie Tarnowo Podgórne

Skontaktuj się z nami



Miasteczko Westernowe Twinpigs, ul. Katowicka 24, 44-240 Żory,
tel.: 32 416 08 06, e-mail: bok@twinpigs.zory.pl, www.twinpigs.zory.pl

Przygoda na Dzikim Zachodzie czeka! Odwiedź z rodziną 
Miasteczko Westernowe Twinpigs i poczuj się jak 
prawdziwy kowboj. Zjeżdżalnia Apacha, karuzela trapera, 
indiańska wioska, tajemnicze podziemie – to tylko niektóre 
z atrakcji, które znajdziesz w Twinpigs. Przyjeżdżacie 
z daleka? Odpocznijcie w Hotelu Texas przed kolejnym 
dniem pełnym wrażeń!

Miasteczko Westernowe Twinpigs w Żorach
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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 rozpościera 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!
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KRS: 0000 332 814

Dołącz do naszej drużyny 
Podaruj nam 1% podatku

Nakręcamy 
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.program-pit.org.pl
Bezpłatne kolorowanki edukacyjne dla dzieci: 
www.malowanki.org
Generator online dyplomów i certyfikatów: 
www.dyplomy.eu

Zobacz także



Skontaktuj się z nami!

Ewerro Sp. z o. o.
ul. Zaparkowa 23 
42-400 Zawiercie

tel. 533 421 953
ewerro@ewerro.pl

Tworzymy powiązania, 
kreujemy współpracę

Ewerro Sp. z o. o. to firma, która zajmuje się marketingiem 
społecznie odpowiedzialnym. Jedną z gałęzi naszej działalności 
jest tworzenie wyjątkowych gadżetów edukacyjno-promocyjnych. 
Nasze produkty są oryginalne, wysokiej jakości, a przede wszystkim 
promują społecznie ważne kwestie, takie jak bezpieczeństwo, 
zdrowie, aktywny styl życia czy dbałość o kulturę i tradycję lokalną.

Zapraszamy do współpracy!

Sprawdź naszą ofertę na:

www.ewerro.pl

Nasze produkty:

ISBN: 978-83-64909-10-8


