
Miejskie instytucje kultury oferują pomoc w opiece nad dziećmi i organizują bezpłatne zajęcia dla 

ukraińskich rodzin, które pomogą odnaleźć się w nowej rzeczywistości.  Oferowane zajęcia można 

dostosować do aktualnych potrzeb.  Wszystkie poniższe instytucje kultury w Radomiu pełnią 

również funkcję punktów informacyjnych. W większości można też skorzystać z Internetu.  

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Informacja: www.mbpradom.pl; Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, tel. (48) 362 67 35 wew. 

21; Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13, tel. (48) 364 04 51.  

Biblioteka oferuje zajęcia integracyjne dla Ukraińców, które będą się odbywały w poniedziałki i środy 

(poniedziałki - Biblioteka Główna przy ul. Piłsudskiego 12, w środy Filia nr 6 przy ul. Kusocińskiego 

13). Spotkania dedykowane są zarówno dorosłym, jak i dzieciom; zajęcia dla dzieci w oparciu o bajki 

w języku ukraińskim i polskim, teatrzyk kamishibai, itp.   

Raz w tygodniu w piątek w Bibliotece Głównej przy ul. Piłsudskiego 12 odbywać się będą zajęcia 

plastyczne z arteterapii dla dorosłych i dla dzieci w różnym wieku - prowadząca warsztaty włada 

językiem ukraińskim i polskim. Zajęcia będą się odbywały w tym samym miejscu co zajęcia dla 

dorosłych (w stałym kontakcie dziecko-rodzic).  

W bibliotece można też skorzystać z darmowego dostępu do internetu (również darmowe WiFi). 

 

OKiSz Resursa Obywatelska 

Informacja: www.resursa.radom.pl; ul. Malczewskiego 16, tel. (48) 362 85 90, (48) 362 42 63 

Resursa proponuje oprowadzanie dorosłych po Radomiu – pokaże najważniejsze miejsca w mieście, 

wskaże gdzie znajduje się Urząd Miejski, inne ważne instytucje czy szpitale, podpowie gdzie szukać 

wsparcia i załatwić bieżące sprawy. W tym czasie w Resursie Obywatelskiej doświadczone animatorki 

z pomocą tłumacza zaopiekują się dziećmi, tworząc im przestrzeń dla integracji, wspólnej zabawy i 

wytchnienia. Spacery rozpoczynać się będą w środy o godz. 16.00 i w piątki o godz. 10.00. 

 MOK Amfiteatr 

Informacja: www. amfiteatr.radom.pl; ul. Parkowa 1, tel. (48) 36 429 68; ul. Daszyńskiego 5, tel. 

667 901 120 

Od 10 marca MOK przy ul. Daszyńskiego 5 oferuje działania świetlicowe i warsztaty – z dziećmi będzie 

można tu przyjść od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 15.00. Dodatkowo 2 stanowiska 

komputerowe z internetem do dyspozycji od 9.00 do 18.00.  

RKŚTiG Łaźnia  

Informacja: www.laznia-radom.pl; ul. Żeromskiego 56, tel. (48) 385 80 81 

Łaźnia oferuje dwa razy w tygodniu ( wtorki i czwartki, w godz. 11.00-13.00) konwersacje i pomoc w 

języku angielskim/ języku polskim wraz  opieką nad dziećmi w tym czasie ( zajęcia plastyczne) – w 



placówce American Corner przy ul. Traugutta 31/33  - w godz. 10.00-17.30 znajduje się tu też 6 

stanowisk komputerowych z Internetem do dyspozycji. Łaźnia może też organizować seanse filmowe 

dla dzieci i dorosłych z Ukrainy -  przy ul. Żeromskiego 56. Umówienie się – kontakt telefoniczny. 

Dom Kultury Idalin 

Informacja: www.dkidalin.radom.pl; ul. Bluszczowa 4/8, tel. (48) 36 527 17    

DK Idalin proponuje rodzinne zajęcia świetlicowe dla dzieci (w stałym kontakcie dziecko-rodzic), w 

poniedziałki i wtorki, w godz. 14.00 - 17.00. DK Idalin oferuje też 2 stanowiska komputerowe z 

dostępem do Internetu. 

Dom Kultury Borki 

Informacja: www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl; ul. Sucha 2, tel. (48) 331-24-46 

DK Borki oferuje zajęcia dla najmłodszych: zajęcia plastyczne – wtorki, godz. 16.30-17.25;17.30-19.00;  

zajęcia taneczne – poniedziałki, godz. 16.30-17.20; 17.30-18.20, wtorki, godz. 18.45-19.35, czwartki, 

godz. 14.30-15.20. A także warsztaty plastyczne, fotograficzne, kulinarne – terminy do ustalenia. DK 

Borki posiada 4 laptopy do dyspozycji na miejscu.  

 

Radomska Orkiestra Kameralna 

Informacja: www.rok.art.pl; ul. Żeromskiego 53, tel. (48) 362 04 44 

ROK oferuje udział w koncertach edukacyjnych dla dzieci i całych rodzin (raz w miesiącu), a także 

seanse bajek oraz koncertów. Umówienie się – kontakt telefoniczny. 

Teatr Powszechny 

Informacja: www.teatr.radom.pl; pl. Jagielloński 15, tel. (48) 384 53 06  

Teatr organizował będzie seanse filmów, seriali i bajek po ukraińsku. Przygotowuje również polsko-

ukraińskie  teatralne zajęcia integracyjne i tłumaczenie wybranych spektakli teatralnych. Umówienie 

się – kontakt telefoniczny. 

 


