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Centrum Kultury Raszyn im. Jana Pawła II  
w Raszynie 
 

Centrum Kultury Raszyn w skrócie Centrum 

znajduje się przy Alei Krakowskiej 29A w 

Raszynie. 

 
Posiada dwie Filie w dwóch  

lokalizacjach przy: 

 

 

 

Alei Krakowskiej 1 w Raszynie 

 

 

 

 

Alei Hrabskiej 2 w Falentach 

 

 

Szefem Centrum jest pan dyrektor Mariusz 

Smolicha. Panu dyrektorowi pomaga wielu 

pracowników. 
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Czym zajmuje się Centrum Kultury Raszyn? 
 
Centrum zajmuje się upowszechnianiem 

i ochroną kultury na terenie gminy Raszyn. 

W Centrum organizuje się koncerty, konkursy, 

zajęcia dla dzieci i dorosłych. Realizuje się 

przedstawienia, seanse filmowe oraz imprezy na 

świeżym powietrzu. Centrum dba o to, żeby 

wszyscy mieszkańcy mogli rozwijać swoje 

zainteresowania sztuką i kulturą. Dzięki temu mieszkańcy mają lepsze warunki do 

życia. Centrum współpracuje z innymi organizacjami w kraju, dzięki tej współpracy 

Centrum się rozwija. 

 

Budynek Centrum dostosowany jest do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 
 

Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla 

osób z niepełnosprawnościami.  

Drzwi wejściowe do budynku i korytarze są 

odpowiednio szerokie dla osób poruszających 

się na wózkach. 

 
 
 

Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków 

znajdujący się obok schodów i prowadzący do 

windy. 
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W budynku jest szeroka winda z poręczami 

i oznaczeniami w alfabecie Brajla.  

Jest też informacja głosowa o numerze piętra 

i otwarciu drzwi.  

Przy pomocy windy można dostać się do wszystkich 

pięter. 

 

 

 

 

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami są na 

każdym piętrze budynku.  

 
 

 

Kontakt z pracownikami Centrum  

Żeby załatwić sprawy w Centrum osoby z niepełnosprawnościami mogą: 
 

• napisać pismo i wysłać je na adres: 

Centrum Kultury Raszyn w Raszynie,  

Aleja Krakowska 29A, 05-090 Raszyn 

• napisać wiadomość i wysłać na adres  

e-mailowy: info@ckr.raszyn.pl 

• zadzwonić pod numer: 22 460 57 60 

• przyjść do Centrum i spotkać się  

z pracownikiem w godzinach od 9.00 do 17.00. 

• osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z 

pracownikami przez wideotłumacza. Usługa ta jest 

dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9:00 - 16:00. 
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