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Âwiatowy Dzieƒ Ksià˝ki w Gdaƒsku
Gdaƒsk w∏àczy∏ si´ w obchody Mi´dzynarodowego Dnia
Ksià˝ki. Z tej okazji 23 kwietnia ulicami miasta przesz∏a
kolorowa parada uczniów przebranych za swych
ulubionych bohaterów literackich.

Â

wi´to ksià˝ki narodzi∏o si´ w Kastylii i szybko rozpowszechni∏o si´
w ca∏ej Hiszpanii. Tego dnia Hiszpanie
obdarowujà si´ tomami i tomikami
prozy i poezji. Gdaƒsk postanowi∏ przy∏àczyç si´ do tej tradycji. Pomys∏odawcà zorganizowania takiego dnia w naszym mieÊcie by∏ Kazimierz Radowicz,
prezes Zwiàzku Literatów Polskich.
Koordynacjà dzia∏aƒ zaj´∏y si´: Szko∏a
Podstawowa nr 74, Szko∏a Podstawowa
nr 17, Szko∏a Podstawowa nr 57, Szko∏a Podstawowa nr 59, Gimnazjum nr
26, ZKPiG nr 21, Pa∏ac M∏odzie˝y
w Gdaƒsku oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna.
Obchody Âwiatowego Dnia Ksià˝ki
w Gdaƒsku majà pomóc w popularyzacji
czytelnictwa i umocnieniu pozycji ksià˝ki. Organizatorzy chcieli tak˝e przypomnieç wszystkim, i˝ ksià˝ka mo˝e byç

metodà na ciekawe sp´dzenie wolnego
czasu. Dla dzieci i m∏odzie˝y szkolnej
og∏oszono dwa konkursy – plastyczny
i literacki. Dzieci tworzy∏y projekt plakatu ulubionej ksià˝ki, bàdê jej ok∏adki.
Najm∏odsi malowali alfabet. Uczestnicy
konkursu literackiego mogli przeprowadziç wywiad ze swoim ulubionym bohaterem ksià˝kowym, albo z autorem.
Na konkurs plastyczny nap∏yn´∏o
412 prac z 55 szkó∏, natomiast na literacki – 59 prac w kategorii szkó∏ podstawowych, a 41 prac nades∏ali gimnazjaliÊci z 37 szkó∏.
Komisje oceniajàce przyzna∏y 18 nagród w konkursie literackim i 60 w plastycznym. Zosta∏y one wr´czone zwyci´zcom 23 kwietnia w Dworze Artusa.
Nagrodzone prace literackie zostanà
opublikowane w Nowym Kurierze
Nadba∏tyckim, który zamieÊci tak˝e

Powiatowy Urzàd
Pracy z certyfikatem
Powiatowy Urzàd Pracy w Gdaƒsku otrzyma∏ certyfikat
zarzàdzania jakoÊcià ISO 9001:2001. Powiatowy Urzàd
Pracy w Gdaƒsku jest pierwszym spoÊród wszystkich 365
powiatowych urz´dów pracy i 16 wojewódzkich, który
wdro˝y∏ europejskie normy zarzàdzania jakoÊcià.

pe∏nà list´ uczniów nagrodzonych i bioràcych udzia∏ w konkursach. Natomiast wyró˝nione prace plastyczne
znajdà si´ na wystawie zorganizowanej
w Dworze Artusa. ■

P

ierwsze prace zwiàzane z wdro˝eniem systemu rozpocz´to
jeszcze w roku 2000, ale z powodu
trudnoÊci bud˝etowych w 2001 r.
/powódê/ i 2002 roku, harmonogram
prac ulega∏ rozciàgni´ciu. Inicjatorem podj´cia staraƒ o przyznanie
certyfikatu ISO 9001 by∏ dyrektor
PUP w Gdaƒsku Roland Budnik.
Certyfikat ISO 9001:2001 jest Êwiadectwem, ˝e u progu wejÊcia Polski
do struktur Unii Europejskiej gdaƒski Powiatowy Urzàd Pracy jest
w pe∏ni przygotowany do wdro˝enia
skomplikowanych i obszernych
przepisów zwiàzanych z bezrobociem i osobami bezrobotnymi, które
obowiàzujà w paƒstwach unijnych.
Trzeba odnotowaç te˝ niewàtpliwy sukces w dzia∏alnoÊci gdaƒskiego
urz´du, jakim jest spadek liczby bezrobotnych w marcu 2003 roku w stosunku do lutego a˝ o 700 osób. Od
czterech lat liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gdaƒskim urz´dzie
nieustannie i systematycznie ros∏a
z miesiàca na miesiàc . Marzec 2003
roku by∏, byç mo˝e, zwiastunem poprawy sytuacji na rynku pracy. ■

