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Zgodnie z przewidywaniami miasta dobrego życia swoją
ofertą przyciągnęły wielu zwiedzających. Potencjalni tu-
ryści uzyskali informacje o idei sieci Cittaslow, jak rów-
nież zaczerpnęli wiadomości o ofercie turystycznej
każdego z 14 miast prezentujących się na targach. Mias-
teczka Cittaslow nie pierwszy raz uczestniczyły wspólnie

w targach turystycznych. Przedstawiciele Biskupca pro-
mowali zalety turystyczne miasta i gminy podczas Tour
Salon Targi Regionów i Produktów Turystycznych w Poz-
naniu (2012 r.), XVIII Targów Turystyki i Wypoczynku
Lato (2013 r.) w Warszawie oraz Międzynarodowych
Targów Turystyki Glob w Katowicach (2014 r.).

W dniach od 13 do 15 marca miasteczka Cittaslow, w tym także Biskupiec, prezentowały się
podczas XXI Targów Regiony Turystyczne - Na Styku Kultur w Łodzi. 

BISKUPIEC
na targach turystycznych
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Biskupiecki Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny w nietypowy
sposób świętowali w piątek uczniowie
i przedszkolaki z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu.

Tematem przewodnim występów po-
łączonych z pokazem mody była od-
powiedź na egzystencjalne pytanie: co
było pierwsze jajko czy kura? Dzieci
wraz z rodzicami przygotowały bar-
wne i atrakcyjne stroje budzące podziw
zebranych oraz gości. Modele wykazali
się niebywałą kreatywnością. Artyści
stworzyli unikatowe przebrania jaj i kur-
czaków, zachwycając i niekiedy zaska-
kując swoją inwencją. Występy dzieci,
rodziców i nauczycieli skupione wokół
tematyki odpowiedzi na postawione py-
tanie budziły salwy oklasków. Odbył się
także konkurs, w którego jury zasiedli: Kamil Koz-
łowski - Burmistrz Biskupca, Katarzyna Nowa-
kowska - Zastępca Burmistrza, Elżbieta
Kaczmarczyk - Skarbnik Gminy, Anna Ciepielak -
Dyrektor Biura Poselskiego oraz Gospodarz wy-
darzenia Janusz Szczawiński - Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu.
Również z okazji Pierwszego Dnia Wiosny Przed-

szkolaki z „Jacka i Agatki” odwiedziły Burmistrza
Biskupca z petycją, którą odczytała Julka. Dziew-
czynka donośnym głosem wyraziła prośbę
wszystkich dzieci, które przyszły wraz z opieku-
nami pod Urząd Miejski.

Przedszkolaki chcą, by na terenie ich
placu zabaw rosły drzewka, bo, jak twierdzą, jest
im bez nich smutno. Pan Burmistrz złożył dekla-
rację nasadzenia zieleni na terenie przedszkola,
bo jak powiedział „Dzieciom się nie odmawia”.
Na zakończenie tego przemiłego spotkania bu-
dzącego zainteresowanie przechodniów dzieci
wraz z włodarzami miasta wypuściły w niebo ko-
lorowe baloniki. 
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