
Dostępność architektoniczna 

KRASNE 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem 36-007 Krasne 743. 

Do budynku prowadzi 1 wejście od parkingu Do wejścia prowadzą schody. Obok jest dźwig 

winda do użytku Domu Seniora.  

Sekretariat znajduje się po lewej  stronie od wejścia. Korytarze zapewniają pełną komunikację 
poziomą wewnątrz budynku, z wyłączeniem stref objętych   

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Krasnem 36-007 Krasne 524a. 

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Od parkingu jedno główne wejście bez schodów. Od strony 

stadionu 2 wejścia bez schodów.  

Pomieszczenie instruktora znajduje się na I piętrze budynku nr 27 . Korytarze zapewniają pełną 
komunikację poziomą wewnątrz budynku, z wyłączeniem stref objętych 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz, WC i pomieszczenia na parterze. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

STRAŻÓW 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem. Placówka w Strażowie. 

36-073 Strażów 218 

Budynek jest parterowy. Do budynku prowadzi jedno wejście. 

W budynku nie ma sekretariatu. 

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest cały budynek.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

 

 



MALAWA 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, placówka w Malawie,   

36-007 Malawa 200. 

Do budynku prowadzi 1 wejście od parkingu Do wejścia prowadzą  schody. Po przejściu 

przed drzwi główne  napotykamy kolejne schody. Jedne prowadzące w dół, tam znajduje się 

archiwum gminne, piwnica oraz salon fryzjerski. Kolejne schody prowadzą do góry, między 

nimi znajduje się wejście pracownicze do apteki. Wchodząc na górę widzimy korytarz, który 

idąc od prawej strony prowadzi do biblioteki, świetlicy – ze świetlicy można wejść do 

pracowni plastycznej oraz pomieszczenia Koła Kobiet, łazienki przystosowanej dla osób 

niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarczego, łazienki oraz Sali muzycznej. Do 

budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku, z 

wyłączeniem stref objętych 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. 

W budynku nie ma windy, nie może wejść – wjechać osoba na wózku. 

PALIKÓWKA 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, placówka w Palikówce,  

36-073 Palikówka 258 

Do budynku prowadzi jedno wejście. Nasze pomieszczenia znajdują się na 1 piętrze, do 

których prowadzą schody oraz jest winda. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku, z 
wyłączeniem stref objętych. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji 

poświęconej temu tematowi. 
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