
Lato w mieście….i co dalej? 

Rozpoczął się sezon wakacyjny, i… co tu robić z tak dużą ilością czasu wolnego ??? 
A wiadomo, dzieci nie lubią nudy  
 
Idąc Wam naprzeciw przygotowaliśmy w pigułce pomysły na zagospodarowanie letnich 
miesięcy. 

 

 

fot. M. Kołodziej 

Nie każdy z Was ma możliwość wyjazdu z miasta, jednak zapewniamy, że również 
w mieście można w ciekawy i atrakcyjny sposób spędzić czas wolny.  

Pamiętajcie jednak aby uważać na upały, nawadniać się, zachować zasady bezpieczeństwa 
i w miarę możliwości spędzić ten czas wspólnie, ciesząc się aktualną aurą, możliwością 
bycia razem oraz spędzenia czasu poza mieszkaniem, na zewnątrz z dala od ekranów 
komputerowych i telefonicznych.  

 



Należy zwrócić uwagę na ciekawą ofertę przygotowaną przez Samorządowe Centrum 
kultury w Mielcu . Jak zwykle, dla każdego coś dobrego, czyli SCK w Mielcu zaprasza na 
Kulturalne Wakacje!  

Ponownie  oferta skierowana jest do małych i dużych, uzdolnionych plastycznie i tych co 
wolą radośnie pobrykać na dworze. Niezmiennie kino letnie zaprasza kinomaniaków na 
seanse w Parku Oborskich oraz Bajkowe seanse w Kinie Galaktyka. 

 Te i wiele innych atrakcji na plakacie poniżej… 

 

fot. Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu 

 



Równie ciekawą ofertę przedstawia Spółdzielczy Dom Kultury w Mielcu przy 

ul. Kusocińskiego 13 a, poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje. Niezwykle bogata 
i ciekawa oferta, tylko pamiętajcie, ilość miejsc ograniczona.  

 

fot. Spółdzielczy Dom Kultury w Mielcu 

 

        Amatorów letnich kąpieli zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu na 
Kąpielisko letnie oraz Wodny Plac Zabaw przy ul. Kusocińskiego. Bardziej niecierpliwym 
przypominamy o możliwości  zakupu biletów w formie elektronicznej, co pozwoli wam na 
zaoszczędzenie czasu i ominięcie kolejki przy wejściu. Oczywiście mogą Państwo 
skorzystać z ”Mieleckiej  Karty  Rodziny 3+”. 

 

fot. hej.mielec.pl 



     Alternatywą dla mieleckiego basenu jest urokliwa, piaszczysta plaża Tropicana  przy 
ul. Kolejowej w Mielcu, gdzie również mogą Państwo spędzić upalne dni ciesząc się 
orzeźwieniem, mogąc na miejscu skorzystać z punktów gastronomicznych oraz licznych 
atrakcji w postaci animacji dla dzieci oraz zajęć tanecznych i aqua fitness. Oczywiście 
nadzór nad bezpieczeństwem kapiących się zapewniają wykwalifikowani ratownicy. 

fot. Tropicana Mielec   

 

                                                                     
Pamiętajmy jednak, aby letnie plażowanie było  
zawsze bezpieczne, z ochroną przeciwsłoneczną 
a kąpiele odbywały się w wyznaczonym do tego 
miejscu i co dotyczy dorosłych zawsze „na 
trzeźwo”. 
 

 

 

fot. M. Kołodziej 

A co dla tych którzy cenią sobie spokój, ciszę i  bliski kontakt z naturą? Niezawodnie od 
lat Nadleśnictwo Mielec i Lasy Państwowe  zachęcają do skorzystania z licznych ścieżek 
przyrodniczych i rowerowych. 

  

fot. M. Kołodziej 



..  Niedługo jagody, dlatego też mogą to być bardzo „owocne” spacery i wędrówki. 
Pamiętajmy jednak, że w lesie to my jesteśmy gośćmi, nie na odwrót.  

    

Liczne kilometry ścieżek rowerowych zachęcają rowerzystów do przemierzania lasu 
wzdłuż i wszerz. Warto tu zachęcić państwa do możliwości wzięcia udziału w Mieleckim 
Leśnym Rajdzie Rowerowym już w dniu 04.07.2021r. szczegóły poniżej.  

 

fot. Nadleśnictwo Mielec, Lasy Państwowe 
 

 

fot. M. Kołodziej 



I taka mała perełka na koniec, jeśli jesteście zmotoryzowani i chcielibyście na własne oczy 
zobaczyć i nakarmić cudowne, włochate, niezwykle sympatyczne stworzeni jakimi są 
alpaki i nie tylko to warto wybrać się do Woli Baranowskiej, zaledwie 23 km od Mielca. 
Ranczo Alpaka zaprasza. Frajda dla każdego. Naprawdę warto. 

Alpaki ślą pozdrowienia 

 

fot. M. Kołodziej 

Kolejne propozycje atrakcji dla Was już niebawem, a tymczasem bądźcie bezpieczni i korzystajcie 
z uroków lata.  Gorąco zachęcamy, spędźcie ten czas rodzinnie. Pozdrawiamy. 

Pracownicy socjalni. 

Dla Was ten tekst przygotowała M. Kołodziej  


