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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Przedsiębiorcy będą decydować o szkoleniach dla bezrobotnych 
 
W kolejnej perspektywie finansowej zmieni się filozofia wydawania unijnych pieniędzy, 
przeznaczonych na walkę z bezrobociem i kształcenie kadr. Jak informuje zastępca 
dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Arkadiusz Piecyk, fundusze nadal będą 
przeznaczane na szkolenia, ale o tym, jaki będzie ich rodzaj, zdecydują przedsiębiorcy. 
To oni wskażą kompetencje, które powinni mieć pracownicy i jakich kandydatów do 
zatrudnienia poszukują. Wprowadzone działania mają być przede wszystkim efektywne. 
Arkadiusz Piecyk tłumaczy, że dzięki temu, pracodawcom łatwiej będzie wybrać 
właściwych i dobrze przygotowanych ludzi, a bezrobotnym po szkoleniach, prościej 
będzie znaleźć posadę. Z warsztatów będą korzystały także osoby pracujące.  W projekcie 
kolejnego Regionalnego Programu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego, na 
szeroko pojętą walkę z bezrobociem przeznaczono ponad 180 milionów euro. Obecnie 
analizowane są uwagi złożone do tego dokumentu.  
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
„Magia rzeczywistości” w Parlamencie Europejskim 
 
Wystawa malarstwa Andrzeja Filipowicza zorganizowana została przez Dom Polski 
Wschodniej pod przewodnictwem województwa świętokrzyskiego – koordynatora działań 
DPW w roku 2014. Malarstwo Andrzeja Filipowicza to podróż w świat fantazji muskanej 
magią i delikatnością. Artysta jest niezwykłym malarzem, świetnym obserwatorem i 
dobrym psychologiem. Jego portrety to udane próby odgadnięcia bogactwa ludzkiego 
wnętrza, jego duchowości, uczuciowości  i ciepła. Urodzony w  1974 roku  w  Grodnie 
Andrzej  Filipowicz, swoją edukację artystyczną rozpoczął wraz z  podjęciem nauki w  
grodzieńskim Liceum Sztuk Pięknych na Białorusi, po którego ukończeniu w  latach 
1990-1994 studiował na Uniwersytecie w Grodnie, na Wydziale Psychologii i Pedagogiki, 
na kierunku Sztuk Pięknych. W roku 1994 został członkiem Towarzystwa Plastyków 
Polskich na Białorusi. W wieku dwudziestu sześciu lat Andrzej Filipowicz otrzymał 
stypendium twórcze w Kunstlerhaus Schloss Wiepersdorf  w Niemczech. 
 
 
 
 








