
Муніципальні заклади культури пропонують допомогу в догляді за дітьми та організовують 
безкоштовні заняття для українських сімей, щоб допомогти їм віднайти себе в новій 
реальності.  Пропоновані заняття можна адаптувати до поточних потреб.  Усі наступні 
заклади культури Радома також виконують роль інформаційних пунктів.  У більшості пунктів 
ви також можете користуватися Інтернетом. 
  
 Міська публічна бібліотека 
 
 Інформація: www.mbpradom.pl;   
Головна бібліотека, вул.  Piłsudskiego 12, тел. (48) 362 67 35 доб.  21;   
Відділення № 6, вул.  Kusocińskiego 13, тел. (48) 364 04 51. 
 
 Бібліотека пропонує інтеграційні заходи для українців, які відбуватимуться по понеділках та 
середах (по понеділках – Головна бібліотека на ul. Piłsudskiego 12, по середах філія № 6 за 
адресою ul. Kusocińskiego 13).   
Зустрічі присвячені як дорослим, так і дітям;  заняття для дітей за мотивами казок українською 
та польською мовами, театр камісібай тощо. 
 
Раз на тиждень, у п’ятницю, у Головній бібліотеці за адресою вул.  Piłsudskiego 12, 
проводитимуться заняття з арт-терапії для дорослих та дітей різного віку – керівник майстерні 
володіє українською та польською мовами.  Заняття відбуватимуться там же, де й заняття для 
дорослих (у постійному контакті дитини з батьками). 
 У бібліотеці також можна скористатися безкоштовним доступом до Інтернету (також 
безкоштовним Wi-Fi). 
 
 
OKiSz Resursa Obywatelska 
 
 Інформація: www.resursa.radom.pl;  вул.  Malczewskiego 16, тел. (48) 362 85 90, (48) 362 42 63 
 
 Resursa пропонує провести екскурсію для дорослих по Радому – вони покажуть найважливіші 
місця міста, покажуть, де знаходиться ратуша, інші важливі установи чи лікарні, підкаже, де 
шукати підтримки та влаштовувати поточні справи.   
Протягом цього часу в Resursa Obywatelska досвідчені аніматори за допомогою перекладача 

будуть піклуватися про дітей, створюючи простір для інтеграції, спільної розваги та відпочинку. 

Прогулянки будуть починатися по середах о  16.00 та по п'ятницях о  10.00 ранку 

 
  
Амфітеатр МОК 
 
 Інформація: www.  amphitheatre.radom.pl;  вул.  Паркова 1, тел.(48) 36 429 
68;  вул.  Daszyńskiego 5, тел.667 901 120 
 
Від 10 березня МОК за адресою вул. Daszyńskiego 5 пропонує заходи денного догляду та 
майстер-класи - ви можете приходити сюди з дітьми з понеділка по п'ятницю, з  9.00 - 
15.00  Крім того, з 9.00 до 18.00 працюють 2 комп’ютерні станції з Інтернетом. 
  
RKŚTiG Łaźnia 
 
 Інформація: www.laznia-radom.pl;  вул.  Żeromskiego 56, телефон: (48) 385 80 81 
 

http://www.mbpradom.pl/
http://www.resursa.radom.pl/
http://www.laznia-radom.pl/


 Łaźnia пропонує бесіди та допомогу англійською/польською мовою двічі на тиждень (вівторок і 

четвер, 11.00-13.00), а також догляд за дітьми в цей час (заняття з мистецтва) - у закладі 

American Corner на вул. Traugutta 1/33 - від 10.00 до 17.30 у вашому розпорядженні також буде 

6 комп’ютерних станцій з Інтернетом. 

Łaźnia також може організувати кінопокази для дітей та дорослих з України – за адресою: 
вул.  Żeromskiego 56. 
 
Ідалінський будинок культури 
 
 Інформація: www.dkidalin.radom.pl;  вул.  Bluszczowa 4/8, тел.: (48) 36 527 17 
 
 ДК Ідалін пропонує сімейні клубні заходи для дітей (у постійному контакті з дитиною-
батьками), що понеділок та вівторок, від  14.00 - 17.00.  DK Idalin також пропонує 2 комп'ютерні 
станції з доступом до Інтернету. 
  
Борківський громадський центр 
 
 Інформація: www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl;  вул. Sucha 2, тел. (48) 331-24-46 
 ДК «Борки» пропонує заходи для наймолодших: художні заняття – вівторок, год.  16.30-
17.25;17.30-19.00;  танцювальні заняття - понеділок, год.  16.30-17.20;  17.30-18.20, 
вівторок,  18.45-19.35, четвер,  14.30-15.20.  А також мистецькі, фотографічні та кулінарні 
майстер-класи – дати узгоджуються.  На території ДК Боркі є 4 ноутбуки. 
  
 Радомський камерний оркестр 
 
 Інформація: www.rok.art.pl;  вул.  Żeromskiego 53, тел. (48) 362 04 44 
 
 РОК пропонує участь у пізнавальних концертах для дітей та цілих сімей (1 раз на місяць), а 
також шоу казок та концертів. 
  
Театр Повшечного 
 
 Інформація: www.teatr.radom.pl;  пл. Jagielloński 15, тел.: (48) 384 53 06 
 
 Театр організовує покази фільмів, серіалів та казок українською мовою.  Він також готує 
польсько-українську театральну інтеграційну діяльність та переклади вибраних театральних 
вистав. 
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