KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
W POWIECIE CHRZANOWSKIM

Fot. Archiwum Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

PROJEKT
„ROZWÓJ POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CHRZANOWIE, UL. FOCHA 3
– POPRZEZ MODERNIZACJĘ, ADAPTACJĘ I WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ”
W RAMACH:
MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013
OSI PRIORYTETOWEJ 1. WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY
DZIAŁANIA: 1.1. POPRAWA JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH
SCHEMATU: B ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
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Szanowni Państwo,

R

ozwój nauki, techniki, zmiany dokonujące się
na rynku pracy sprawiają, iż człowiek stale musi się
rozwijać, poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności.

wyposażonej w sprzęt najnowszej generacji oraz program
dostosowany do aktualnych wymogów lokalnego rynku
pracy.

Dlatego też idea kształcenia ustawicznego i inwestowanie
we własny rozwój ma w dzisiejszych czasach tak duże
znaczenie.

Szeroką ofertę kształcenia dla dorosłych w atrakcyjnych
zawodach posiadają również inne placówki oświatowe
powiatu chrzanowskiego.

Powiat chrzanowski mając na uwadze, że konieczne jest
dostosowywanie się do tych zmian poprzez odpowiednią
edukację, oferuje Państwu szereg kierunków pozwalających
na zdobycie pożądanych na lokalnym rynku pracy
kwaliﬁkacji.

Zachęcam Państwa do „kształcenia przez całe życie”,
inwestowania w siebie oraz rozwoju zawodowego.

Realizacja projektu „Rozwój Powiatowego Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3
– poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie
istniejących pomieszczeń” pozwoliła na utworzenie
nowoczesnej placówki kształcenia ustawicznego,

Zapraszam do zapoznania się z ofertą kształcenia
dla dorosłych oferowaną przez powiat.
Z poważaniem
Adam Potocki
Wicestarosta
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PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Dane teleadresowe:
Adres: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów,
Telefon: 32 625 79 00, fax: 32 625 79 04, e-mail: starostwo@powiat-chrzanowski.pl
Okres realizacji projektu: 10.02.2009 r. – 31.12.2010 r.
Całkowita wartość projektu: 1 366 853,24 zł
Wartość dofinansowania: 443 791,58 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 190 196,39 zł
Wartość wydatków niekwalifikowanych: 732 865,27 zł
Partnerzy projektu:
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini
Zespół Szkół w Libiążu
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
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CEL GŁÓWNY PROJEKTU
„Poprawa dostępu mieszkańców powiatu chrzanowskiego do kształcenia zawodowego i ustawicznego w formach
szkolnych i pozaszkolnych poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i poszerzenie oferty edukacyjnej PCKU w Chrzanowie umożliwiająca wyposażenie mieszkańców w umiejętności oraz kwalifikacje zapewniające dobry start i stabilne
funkcjonowanie na rynku pracy”.

CELE OGÓLNE PROJEKTU
podniesienie jakości kształcenia ustawicznego w powiecie/regionie poprzez rozwój bazy i oferty dydaktycznej,
poprawa konkurencyjności regionu/powiatu w zakresie kształcenia ustawicznego,
zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie/powiecie,
umożliwienie zdobycia kwalifikacji w zawodach atrakcyjnych na rynku pracy,
propagowanie idei kształcenia nieformalnego i incydentalnego,
popularyzacja szkolnictwa zawodowego i dla dorosłych,
wzrost aktywności gospodarczej powiatu,
podniesienie ogólnej atrakcyjności powiatu/regionu poprzez poprawę infrastruktury.

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
Fot. Archiwum Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
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OPIS PROJEKTU
Projekt składa się z dwóch etapów
I. Adaptacja sali gimnastycznej na salę audiowizualną
wraz z zapleczem technicznym

Dzięki realizacji projektu powstała nowoczesna sala audiowizualna wraz z zapleczem technicznym.
Sala wyposażona jest w 148 miejsc siedzących oraz katedrę.
Zainstalowano w niej najnowocześniejszy sprzęt audio-wizualny, którego podstawowym elementem jest
stacjonarny, wysokiej klasy projektor multimedialny posiadający znakomite parametry światła,
optyki oraz technologii produkcji obrazu.
Sala przeznaczona jest do prowadzenia zajęć w ramach PCKU w Chrzanowie, szkoleń, warsztatów
oraz innych przedsięwzięć promujących powiat chrzanowski.

Sala audiowizualna w PCKU w Chrzanowie
Fot. Archiwum Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

Zaplecze szatniowe w PCKU w Chrzanowie
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II. Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu
W ramach projektu powstały pracownie:
kosmetyczna,
fryzjerska,
manicure,
nowoczesnych technik biurowych,
technik budownictwa.
Pracownie kosmetyczna, fryzjerska oraz manicure wyposażono w najnowszej generacji sprzęt i urządzenia.
Pracownie nowoczesnych technik biurowych oraz technik budownictwa zaopatrzone zostały w nowoczesny
sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w tym specjalistycznym, jak również sprzęt i urządzenia
niezbędne do kształcenia w tych zawodach.

Pracownia kosmetyczna w PCKU w Chrzanowie
Fot. Archiwum Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

Pracownia nowoczesnych technik biurowych i technik budownictwa
w PCKU w Chrzanowie
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Realizacja projektu pozwoliła na poszerzenie oferty edukacyjnej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Chrzanowie. Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oferta kształcenia ustawicznego pozwoli
na rozwój i podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu chrzanowskiego.
Zajęcia w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie są bezpłatne, a ich forma zaoczna
pozwala, aby nawet osoby pracujące miały możliwość uzupełnienia wykształcenia.
W zakresie kształcenia incydentalnego planuje się organizację szkoleń/kursów /warsztatów:
kosmetycznych,

profesjonalny sprzedawca,

fryzjerskich,

przedstawiciel handlowy,

księgowość komputerowa,

obsługa komputera,

obsługa sekretariatu,

ABC działalności małej firmy.

Informacje o naborach na powyższe kursy/warsztaty/szkolenia zamieszczane będą na stronie internetowej
PCKU w Chrzanowie.

Wyposażona w najnowszej generacji sprzęt sala audiowizualna w PCKU w Chrzanowie
Fot. Archiwum Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych
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PARTNERZY PROJEKTU:
POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CHRZANOWIE
ADRES ul. F. Focha 3, 32-500 Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie
TELEFON 32 624 00 18
FAX 32 624 00 18
E-MAIL pcku@powiat-chrzanowski.pl
STRONA WWW www.pcku.powiat-chrzanowski.pl

OFERTA KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH
Szkoła Policealna Nr 2 kształci w zawodach:
- technik usług kosmetycznych,
- technik usług fryzjerskich,
- technik organizacji usług gastronomicznych,
- technik rachunkowości,
- technik informatyk,
- technik budownictwa.
TERMINY NABORÓW czerwiec – sierpień
DODATKOWE INFORMACJE

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie kształci dorosłych w formach
szkolnych i pozaszkolnych. W Centrum działa Szkoła Policealna, kształcąca w zawodach
poszukiwanych na rynku pracy, na podstawie modułowych programów nauczania. Zaletą tych programów jest: umożliwienie zdobywania umiejętności poprzez wykonywanie zadań
zbliżonych do realnej pracy, łączenie teorii z praktyką, dostosowanie kształcenia zawodowego
do potrzeb gospodarki i rynku, a w przypadku konieczności przekwalifikowania - skrócenie
procesu nabywania nowych kwalifikacji. Nauka jest bezpłatna. Budynek PCKU został wyremontowany. Piękna, wyposażona w wysokiej jakości sprzęt, audiowizualna sala wykładowa,
jest wykorzystywana również przez studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz jest udostępniana innym małopolskim podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną. Dla potrzeb
nauki zawodu, tworzone są pracownie, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Profesjonalne wyposażenie pracowni umożliwia podniesienie jakości kształcenia i wpływa na
rozwój umiejętności praktycznych słuchaczy.
PCKU jest placówką przystosowaną do kształcenia osób niepełnosprawnych.

Fot. Archiwum PCKU w Chrzanowie
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POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W CHRZANOWIE
ADRES ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie
TELEFON 32 623 26 09
FAX 32 623 26 09
E-MAIL pce_chrzanow@op.pl
STRONA WWW www.pcechrzanow.edu.pl

OFERTA KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Technikum Uzupełniające:
- technik mechanik,
- technik elektryk.

TERMINY NABORÓW czerwiec - sierpień

DODATKOWE INFORMACJE

W naszej szkole możesz uzupełnić wykształcenie na dwóch poziomach: ukończyć szkołę średnią i dodatkowo zdobyć tytuł technika w jednym z dwóch zawodów, których nauczanie prowadzimy. Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu (sobota- niedziela
do 10 zjazdów w semestrze).
Uzupełniające liceum daje szansę zdobycia średniego wykształcenia oraz zdania matury
dla absolwentów szkół zasadniczych (warunek przyjęcia ukończenie ZSZ 2 lub 3 letniej). Daje
to możliwość dalszego rozwoju a przede wszystkim podjęcia studiów wyższych. Nauka trwa
2 lata (4 semestry) .
Drugą formą kształcenia jest technikum uzupełniające stwarzające możliwość nie tylko uzyskania średniego wykształcenia technicznego ale również tytułu technika w dwóch zawodach:
technik elektryk i technik mechanik. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) .
Technik elektryk może pracować w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych
i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne.
Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na
rynku pracy. Obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie,
budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów.

Fot. Archiwum PCE w Chrzanowie
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ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO – CHEMICZNYCH W TRZEBINI
ADRES ul. Krakowska 12, 32-540 Trzebinia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie
TELEFON 32 612 11 85
FAX 32 612 11 85
E-MAIL zsech@poczta.onet.pl
STRONA WWW www.zsech.edu.pl

OFERTA KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH
SZKOŁA POLICEALNA NR 1
- technik architektury krajobrazu,
- technik ekonomista,
- technik prac biurowych,
- technik obsługi turystycznej,
- technik hotelarstwa.
UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1
NA PODBUDOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

TERMINY NABORÓW czerwiec - sierpień

DODATKOWE INFORMACJE

- nauka w obu typach szkół trwa dwa lata (4 semestry),
- nauka jest bezpłatna,
- zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, przeciętnie dwa razy w miesiącu,
- wydajemy zaświadczenia do ZUS,
- szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogato wyposażoną bazę dydaktyczną.

KSZTAŁCIMY DOBRYCH FACHOWCÓW!

Fot. Archiwum Wydziału Promocji i Funduszy
Pozabudżetowych
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH W TRZEBINI
ADRES ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie
TELEFON 32 711 53 46
FAX 32 711 58 08
E-MAIL zstu@interia.eu
STRONA WWW www.zstu.edu.pl

OFERTA KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 2
- technik informatyk (2 lata),
- technik organizacji usług gastronomicznych (2 lata).
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 2
- technik elektryk (3 lata),
- technik żywienia i gospodarstwa domowego (3 lata).
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH NR 2
- kucharz małej gastronomii (2 lata),
- ślusarz (3 lata).
TERMINY NABORÓW czerwiec – sierpień
DODATKOWE INFORMACJE

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini wyróżnia się następującymi atutami:
- nowoczesne pracownie specjalistyczne,
- ogólnodostępna czytelnia internetowa,
- bezpłatny dostęp do sieci bezprzewodowej na terenie szkoły,
- ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów zawodowych,
- nowoczesna hala widowiskowo-sportowa,
- monitoring szkoły,
- bezpłatne kursy i szkolenia.
Technik informatyk potrafi m.in.: administrować systemami przetwarzania informacji, projektować
serwisy www, instalować LAN i WAN.
Technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego może być zatrudniony m.in.: w obiektach zbiorowego żywienia, w placówkach zajmujących się
upowszechnianiem wiedzy o żywieniu.
Technik elektryk może być zatrudniony w zakładach produkujących i eksploatujących urządzenia
elektryczne oraz w biurach projektowych.
Kucharz małej gastronomii może być zatrudniony m.in.: w punktach małej gastronomii, przy produkcji wyrobów spożywczych, w restauracjach i stołówkach.
Ślusarz wspomaga produkcję, konserwację i naprawę maszyn, zajmuje się obróbką metalu, wytwarzaniem części do maszyn.

Fot. Archiwum ZSTU w Trzebini
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU
ADRES ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż, powiat chrzanowski, województwo małopolskie
TELEFON 32 627 79 61; 32 627 79 63; 32 627 79 63
FAX 32 627 79 61; 32 627 79 63
E-MAIL zslibiaz@interia.pl
STRONA WWW www.zs.libiaz.pl

OFERTA KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH
- technik administracji,
- technik górnictwa podziemnego,
- technik prac biurowych.

TERMINY NABORÓW czerwiec – sierpień

DODATKOWE INFORMACJE:
Technik prac biurowych - Absolwenci tego kierunku powinni znaleźć zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych gospodarczych i pozagospodarczych, na stanowiskach
dotyczących obsługi administracyjnej firmy. Absolwent może z powodzeniem prowadzić samodzielnie działalność: świadczenie usług w zakresie organizacji narad, szkoleń, zebrań, obsługę sprzętu biurowego.
Technik administracji - Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w administracji
rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach
marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych
kwalifikacji.
Technik górnictwa podziemnego - Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani przede
wszystkim w kopalniach węgla kamiennego. Technik górnictwa podziemnego planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, ale również nadzoruje
przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

Fot. Archiwum ZSL

listopad 2010

13

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE
ADRES ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie
TELEFON 32 75 33 800
FAX 32 75 33 899
E-MAIL krch@praca.gov.pl
STRONA WWW www.pup-chrzanow.pl
OFERTA SZKOLEŃ

W ramach oferty szkoleń grupowych* skierowanych do osób bezrobotnych prowadzimy kursy zawodowe m.in.: brukarz, ABC własnej firmy, operator sprzętu ciężkiego, specjalista ds. kadr i płac,
spawacz, florystyka, nowoczesny sprzedawca, operator wózka widłowego, profesjonalna obsługa
komputera, uprawnienia SEP, specjalista finansowo-księgowy. Oprócz szkoleń grupowych PUP organizuje szkolenia indywidualne – bezrobotny oraz poszukujący pracy może ubiegać się o skierowanie na wskazane przez niego szkolenie indywidualne, jeżeli uzasadni on celowość szkolenia.
*Oferta szkoleń jest sporządzana rok rocznie na podstawie analiz rynku pracy, dostępna jest na
stronie internetowej albo w siedzibie tut. Urzędu.

DANE Z ZAKRESU NAJBARDZIEJ POŻĄDANYCH/DOSTĘPNYCH
NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZAWODÓW

Zawody wykazujące deficyt* (dot. osób poszukujących zatrudnienia) na lokalnym rynku pracy m.in.:
mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, brukarz, cieśla, pracownik biurowy, robotnik gospodarczy, agent ubezpieczeniowy, telemarketer, florysta, księgowy. Najwięcej ofert pracy rok rocznie
jest w zawodach: sprzedawca, pracownik biurowy, robotnik gospodarczy.
*PUP w Chrzanowie sporządza rok rocznie monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, który
dostępny jest na stronie internetowej w zakładce statystyki i opracowania.

DODATKOWE INFORMACJE

Jeśli chcesz zainwestować w SIEBIE i swój rozwój zawodowy zapoznaj się z ofertą Powiatowego
Urzędu Pracy w Chrzanowie. Zapytaj specjalistów o radę w zakresie:
- pośrednictwa pracy, co zwiększy szanse na znalezienie odpowiedniej oferty pracy;
- doradztwa zawodnego, co pomoże w określeniu predyspozycji do zawodu i opracowaniu ścieżki
kariery;
- rozwoju zawodowego, co ułatwi podjęcie decyzji o szkoleniu zawodowym, czy wyborze
studiów podyplomowych;
- umiejętności poszukiwania pracy poprzez udział w zajęciach aktywizacyjnych np. redagowanie
dokumentów aplikacyjnych.

Pomocne instrumenty rynku pracy, po które możesz sięgnąć to:

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - przyczynią się do samozatrudniania;
- organizacja stażu zawodowego – umożliwi zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
- przygotowanie zawodowe dorosłych celem nabycia kwalifikacji i umiejętności zawodowych;
- praca w ramach robót publicznych czy prac interwencyjnych - pomocna dla pracodawcy, który
z tytułu zatrudniania osoby bezrobotnej może ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów
zatrudniania.

Fot. Archiwum Wydziału Promocji i Funduszy
Pozabudżetowych
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STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W CHRZANOWIE
ADRES ul. Focha 3, 32- 500 Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie
TELEFON 32 724 12 67
E-MAIL lukojen@op.pl
STRONA WWW www.u3w.cba.pl

OFERTA KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH
cotygodniowe:
- (czwartkowe) wykłady audytoryjne,
- lektoraty języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j.rosyjski),
- zajęcia komputerowe (dla początkujący ch i zaawansowanych),
- warsztaty ruchowe (aerobik w wodzie, nauka pływania, pilates, tai-chi, gimnastyka
rehabilitacyjna, taniec towarzyski),
- warsztaty malarskie,
- zajęcia z psychologii.
dodatkowo:
- chór,
- zajęcia teatralne.
TERMINY NABORÓW Koniec czerwca - początek września
DODATKOWE INFORMACJE
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
- prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez
organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, warsztatów,
spotkań integracyjnych, prelekcji, wystaw, koncertów i innych zajęć zgodnie
z zainteresowaniami członków Stowarzyszenia,
- prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu gimnastyki relaksacyjnej i rekreacji,
organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych( krajowych i zagranicznych),
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich
międzynarodową federacją, na zasadach zgodnych z umowami międzynarodowymi,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska
- współpracę ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami
rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi,
organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu, a także z osobami
o uznanym autorytecie,
- prowadzenie działalności wydawniczej oraz strony internetowej Stowarzyszenia
- prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich,
- tworzenie grup samopomocowych,
- występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji,
organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
udział Słuchaczy w projektach unijnych ( FIO, GRUNDTVIG).

Fot. Archiwum UTW w Chrzanowie
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SALA AUDIOWIZUALNA

ZAPLECZE TECHNICZNO – SANITARNE

Fot. Archiwum Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych oraz PCKU w Chrzanowie
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WYPOSAŻONE PRACOWNIE

Fot. Archiwum Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych oraz PCKU w Chrzanowie
Opracowanie:
Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
tel. 32 625 79 84, fax 32 625 79 46, e-mail: pfp@powiat-chrzanowski.pl, www.powiat-chrzanowski.pl

