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Dom Kultury opis 

W Domu Kultury Włochy odbywają się wydarzenia 

kulturalne. 

 

Dom Kultury Włochy to 5 placówek na terenie dzielnicy: 

 

● Dom Kultury Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 27  

● Artystyczny Dom Animacji i Kino Studyjne przy ulicy  

Ks. Juliana Chrościckiego 14 

● Kino Studyjne przy ulicy Ks. Juliana Chrościckiego 14 

● Okęcka Sala Widowiskowa przy ulicy 1 Sierpnia 36a 

● „Gliniankę" Pracownię Ceramiki, Batiku i Witrażu przy ulicy 

Astronautów 17 

 

W mini Miejscu Aktywności Lokalnej mieszkańcy dzielnicy mogą 

prowadzić własne działania kulturalne. 

 

Z Domem Kultury Włochy współpracują organizacje 

pozarządowe, urzędy i inne placówki kulturalne z Polski  

i zagranicy. 

 

Co możesz robić w Domu Kultury Włochy: 

● obejrzeć film w kinie studyjnym 

● wysłuchać koncertu 

● obejrzeć spektakl 

● przyjść na spotkanie z ciekawymi osobami 

● wziąć udział w zajęciach stacjonarnych 



● wziąć udział w warsztatach online 

● obejrzeć wystawę 

● wziąć udział w pikniku i festiwalu 

● przyjść na zajęcia Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku 

● przyjść na spotkanie Kręgu Kobiet 

 

Co możesz załatwić w Domu Kultury: 

Wynająć sale na organizację imprez kulturalnych. 

Kupić bilety na wydarzenia. 

Zapisać się na warsztaty. 

Zorganizować swoje wydarzenie. 

 

Adres Domu Kultury  

ul. Bolesława Chrobrego 27 

02-479 Warszawa 

 

 

Wskazówki dojazdu 

Najbliższy przystanek autobusowy: Ryżowa 

Najbliższa stacja kolejowa: Warszawa Włochy 

 

 



Kontakt 

tel. 22 863 73 23 

 

 

mail: dkw@dkwlochy.pl 

 

Kontakt do filii 

Link do kontaktu do filii  

 

Godziny pracy 

Od poniedziałku do piątku: 8.00-22.00 

W weekendy zgodnie z programem imprez. 

Link do programu imprez na stronie internetowej 

Domu Kultury  

 

Więcej informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

Link do deklaracji dostępności 

 

Symbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione na licencji CC 

(BY-NC-SA) 
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