
— W Polsce mamy już

sześć miast należących do

Polskiej Krajowej Sieci Cit-

taslow. Dlaczego festiwal

odbywa się akurat

w Reszlu?

— Byliśmy pierwszym

miastem w naszym kraju,

które żywo zainteresowało

się ideologią sieci miast dobrego życia i wyraziło

chęć przystąpienia do niej. Można powiedzieć, że

przecieraliśmy szlaki kolejnym miejscowościom.

Idąć w ślady Reszla, do Międzynarodowego Sto-

warzyszenia Miast Cittaslow przystąpiły Bisku-

piec, Bisztynek i Lidzbark Warmiński, a w tym

roku sieć poszerzyła się o kolejne dwa miasta:

Murowaną Goślinę i Nowe Miasto Lubawskie.

Teraz tę ideę chcemy przekazywać dalej. Na festi-

wal zaprosiliśmy przedstawicieli samorządów

z całej Polski, których chcemy zachęcić do przy-

stąpienia do sieci. Mam nadzieje, że w niedługim

czasie Polska Krajowa Sieć Cittaslow rozrośnie

się. Staram się nieustannie zachęcać inne małe

miasteczka do zapoznania się z ideą sieci. Jestem

zdania, że powinna być ona wpisana w statut każ-

dej gminy. Są to zadania, które powinny być reali-

zowane, aby mieszkańcom żyło się jak najlepiej.

I to bez względu na członkostwo w Cittaslow. 

— Co oznacza bycie miastem Cittaslow?

— Udział w tej organizacji oznacza konieczność

poszanowania wymagań kwalifikacyjnych, jeżeli

chodzi o wspieranie tradycyjnych lokalnych po-

traw, gościnności itp. Społeczności miast Citta-

slow zdecydowały się robić wszystko, co mogą,

żeby pozwolić mieszkańcom i gościom nacieszyć

się ich miastem i po prostu - poprawić jakość ży-

cia. Aby osiągnąć status miasta Cittaslow, miasto

akceptuje wytyczne, by dążyć i pracować nad po-

prawą serdecznej atmosfery oraz chronić lokalne

środowisko. Zmiany zawsze mogą być wprowa-

dzane i zastosowane — często czerpiąc inspiracje

z programów wdrożonych w innych miastach.

Niektóre z programów już realizowanych w ru-

chu Cittaslow to projekty recyklingu, informacje

dla turystów, które mają pomóc doświadczyć

prawdziwie „lokalnych“ przeżyć.

— Obecność w sieci Cittaslow wymaga spełnienia

wielu warunków, co jednak procentuje w przyszło-

ści. Czy Reszel już dostrzega korzyści płynące z ak-

tywnej działalności w sieci?

— Trudno w tak krótkim czasie określić korzyści,

gdyż są one raczej długofalowe. Na pewno zyska-

liśmy rozgłos i promocję na o wiele szerszą skalę

niż gdybyśmy działali w pojedynkę. Cittaslow

daje olbrzymie możliwości. W ciągu tych kilku lat

byłem na licznych wyjazdach studyjnych i zagra-

nicznych zjazdach. To niezwykle cenne doświad-

czenie — poznać przedstawicieli Cittaslow z in-

nych krajów, innych kręgów kulturowych. Mamy

możliwość wymiany doświadczeń, podpatrywa-

nia, jak pewne kwestie są rozwiązywane gdzie in-

dziej. Możemy uczyć się od najlepszych.

— Co przewiduje program tegorocznego Festi-

walu Cittaslow w Reszlu?

— Przyjadą do nas ludzie z całego świata, przed-

stawiciele organów zarządzających, miast człon-

kowskich sieci oraz tych, które dopiero są zainte-

resowane przystąpieniem do Cittaslow. Odbędą

się liczne spotkania, konferencje i warsztaty na

reszelskim zamku. Celem festiwalu jest zaintere-

sowanie innych województw w naszym kraju

i propagowanie idei Cittaslow wśród społeczeń-

stwa. Duża jego część, nawet wśród mieszkańców

naszego miasta, ma niewielkie pojęcie, czym tak

naprawdę jest sieć dobrego życia. A przecież

członkostwo w sieci ma przynieść korzyści przede

wszystkim naszym mieszkańcom. Oprócz formal-

nych spotkań i konferencji, przygotowaliśmy

wiele atrakcji dla mieszkań-

ców i przyjezdnych. Będą wy-

stępy artystyczne, stragany

z rękodziełem i wyrobami

twórców z miast członkow-

skich.    

Promocja idei Cittaslow 
na Warmii Mazurach i Powiślu 

Projekt dofinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Egzemplarz bezpłatny

W
dniach 16-19 września
w Reszlu odbywa się

Festiwal Cittaslow, na który
przyjadą przedstawiciele
sieci miast dobrego życia
z Polski i zagranicy. O idei
Cittaslow, korzyściach wyni-
kających z członkostwa
w sieci oraz atrakcjach, jakie
czekają w Reszlu na przyby-
łych gości rozmawiamy ze
Zdzisławem Szypulskim,
burmistrzem Reszla.

Festiwal Cittaslow w Reszlu
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P
rogram imprez – Warsztaty dla pre-
tendentów do Sieci Cittaslow, Warsz-

taty dla uczestników Sieci Cittaslow,
Festiwal Cittaslow 16 – 19.09.2010, Reszel.

17 września 2010 roku

— warsztaty dla pretendentów do Polskiej
Krajowej Sieci Cittaslow
— wykład profesora Krzysztofa Skalskiego,
Instytut Spraw Publicznych UJ: „Perspek-
tywy rozwoju małych miast, perspektywy
rewitalizacji“
— wykład Dyrektora Pier Giorgio Olive-
tiego, dyrektora Sekretariatu Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Cittaslow: „Działal-
ność Międzynarodowego Stowarzyszenia
Cittaslow“
— wykład profesora Krzysztofa Młynar-
czyka, kierownika Katedry Architektury
Krajobrazu i Agroturystyki UWM: „Archi-
tektura krajobrazu“
— wystąpienie Andrei Mearnsa, wiceprezy-
denta Międzynarodowego Stowarzyszenia
Cittaslow: „Zasady certyfikacji Stowarzysze-
nia Cittaslow“
— kiermasz Cittaslow
— stoiska promocyjne miast członkowskich
Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow Cittaslow
(Reszel, Lidzbark Warmiński, Biskupiec,

Bisztynek, Murowana Goślina oraz Nowe
Miasto Lubawskie)
— stoiska członków Sieci Dziedzictwa Kuli-
narnego Warmia Mazury i Powiśle
— stoiska rzemieślników z miast członkow-
skich Cittaslow
— występy lokalnych zespołów muzycznych
z miast Polskiej Krajowej Sieci Miast Citta-
slow
— zwiedzanie Reszla – miasta Cittaslow
z przewodnikiem (angielski, włoski)
— występ zespołu Horpyna (godz. 19:30)

18 września 2010 roku

— warsztaty dla uczestników Sieci Cittaslow
— okrągły stół na temat: „Aspekty funkcjo-
nowania Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Cittaslow“. Udział wezmą: przedstawi-
ciele Międzynarodowego Stowarzyszenia
Cittaslow, Polskiej Krajowej Sieci Miast Cit-
taslow, Samorządu Województwa Warmiń-
sko–Mazurskiego oraz prowincji Perugia.
W dyskusji wezmą też udział eksperci nau-
kowi: profesor Krzysztof Skalski i profesor
Krzysztof Młynarczyk
— zwiedzanie Lidzbarka Warmińskiego
— kiermasz Cittaslow: stoiska promocyjne
miast członkowskich Polskiej Krajowej
Sieci Cittaslow (Reszel, Lidzbark Warmiń-

ski, Biskupiec, Bisztynek, Murowana Go-
ślina oraz Nowe Miasto Lubawskie)
— stoiska członków Sieci Dziedzictwa Kuli-
narnego Warmia Mazury i Powiśle
— stoiska rzemieślników z miast członkow-
skich polskiej Krajowej Sieci CittaslowCit-
taslow
— występy lokalnych zespołów muzycznych
(zespoły z Bisztynka, Biskupca, Lidzbarka
Warmińskiego, Reszla, Murowanej Gośliny,
Nowego Miasta Lubawskiego)
— koncert zespołu Czerwony Tulipan (godz.
19:00)

Program Festiwalu Cittaslow
w Reszlu 16-19 września 2010

Zdjęcie z festyny Cittaslow, który odbył się w Reszlu w ubiegłym roku



D
elegacja Polskiej Krajowej Sieci Miast 

Cittaslow wzięła udział 28 czerwca 2008

roku w I Międzynarodowym Zgromadzeniu

członków stowarzyszenia Cittaslow we włoskim

mieście Orvieto.

Zgromadzanie miało historyczny charakter ze

względu na przyjęcie nowego Statutu stowarzy-

szenia, uwzględniającego interesy krajowych sieci

w stowarzyszeniu i nadaje mu w pełni międzyna-

rodowy charakter. W zgromadzeniu wzięło udział

ponad 100 osób z krajów europejskich oraz z Au-

stralii, Nowej Zelandii, Japonii, Korei Południo-

wej. W skład delegacji weszli przedstawiciele czte-

rech miast założycielskich Polskiej Krajowej Sieci

Cittaslow: Reszla, Biskupca, Bisztynka i Lidz-

barka Warmińskiego oraz Samorządu Wojewódz-

twa Warmińsko-Mazurskiego . Podczas Zgroma-

dzenia przyjęto nowy Statut oraz odbyły się

wybory do organów Stowarzyszenia.  

Burmistrz Reszla Zdzisław Szypulski został wy-

brany w skład Międzynarodowego Komitetu Ko-

ordynującego Sieci Cittaslow.

Orvieto przykładem dla innych
Nie przypadkowo na pierwsze zgromadzenie wy-

brano Orvieto. Miasteczko to w 1999 roku było jed-

nym z założycieli Międzynarodowego Stowarzysze-

nia Miast Cittaslow. Od początku istnienia w sieci,

Orvieto wprowadziło wiele zmian w celu poprawie-

nia jakości życia swoich mieszkańców: zwiększenie

ruchu dla pieszych w centrum miasta, rozwój inter-

dyscyplinarnego programu Zdrowia i Trwałości

w celu poprawy publicznej służby zdrowia, usług

i środowiska. Przez Komitet Koordynujący podej-

mowane są wspólne inicjatywy: szkolenia, projekty

ochrony lokalnych produktów i rzemiosła, tworze-

nie strefy ruchu dla pieszych, kontrola jakości po-

wietrza, tworzenie wsparcia dla ochrony dzie-

dzictwa kulturowego. Zgromadzenia odbywają się

w różnych krajach, aby szerzej propagować Citta-

slow na arenie międzynarodowej.  
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Zgromadzenie w mieście założycielskim

D
rugie Międzynarodowe Spotkanie Członków

Stowarzyszenia Miast Cittaslow odbyło się

w dniach 26-28 czerwca 2009 roku w szwajcar-

skim mieście Mendrisio.

Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow reprezento-

wali burmistrzowie trzech miast członkowskich

z regionu Województwa Warmińsko-Mazur-

skiego: Reszel, Biskupiec i Bisztynek, a także Ja-

rosław Słoma jako przedstawiciel Samorządu Wo-

jewództwa Warmińsko-Mazurskiego, które jest

członkiem wspierającym Cittaslow. 

Dziesięciolecie miast dobrego życia
Podstawowym celem spotkania w Mendrisio

było podsumowanie dziesięciu lat działalności

Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Citta-

slow poprzez analizę dotychczasowych osiągnięć

Stowarzyszenia oraz wyznaczenie nowych kie-

runków rozwoju tej organizacji. W imieniu Pol-

skiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow wypowiadał

się burmistrz Reszla Zdzisław Szypulski, który

jest koordynatorem Polskiej Krajowej Sieci Cit-

taslow. Podziękował organizatorom i przedstawił

stanowisko polskiej sieci w sprawie kryteriów

kwalifikowalności, czyli wymagań, jakie muszą

spełnić miasta, które chcą stać się członkami Cit-

taslow.

Nowi członkowie sieci
Podczas spotkania w Mendrisio zaprezento-

wano osiem miast — nowych miast członkow-

skich sieci. Utworzono też Nordycką Sieć Cit-

taslow oraz zaproponowano utworzenie kra-

jowych sieci Cittaslow w Austrii i Szwajcarii.

Głównym zadaniem Międzynarodowego Sto-

warzyszenia Sieci Miast Cittaslow jest promo-

cja i rozpowszechnianie kultury dobrej jako-

ści życia poprzez badania, testy i wdrażanie

rozwiązań do organizacji miasta. Przy opisy-

waniu obecnego zakresu działalności Stowa-

rzyszenia Sieci Miast Cittaslow położono na-

cisk przede wszystkim na kwestę polityki

energetycznej oraz wspieranie funkcjonowa-

nia podmiotów prywatnych. Kooperacja

z przedsiębiorstwami, które podzielają ideały

Cittaslow, mogłaby zaowocować wspólnymi

korzyściami.

Szwajcaria gościła członków Cittaslow

Miasto spokojnego życia można

rozpoznać na pierwszy rzut oka

W Mendiriso spotkali się przedstawiciele

miast Citttaslow z całego świata
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Cittaslow dotarło 
do Korei Południowej
W

dniach 24-29 września odbyło się w Seulu

III Zgromadzenie Ogólne Międzynarodo-

wego Stowarzyszenia miast Cittaslow. Do Korei

Południowej przyjechali przedstawiciele Cittaslow

z całego świata oraz delegaci z krajów, które do-

piero zamierzają ubiegać się o członkostwo.

Do Seulu pojechała delegacja Polskiej Krajowej

Sieci Miast Cittaslow: burmistrzowie miast człon-

kowskich oraz przedstawiciele Samorządu Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskiego, który jest

członkiem wspierającym Cittaslow. W Zgroma-

dzeniu wzięli udział członkowie sieci z 13 krajów

oraz przedstawiciele Chin i Japonii, żywo zainte-

resowani ideą miast dobrego życia.

Kolejne zgromadzenie 
odbędzie się na Warmii
Zadaniem III Zgromadzenia Ogólnego było pod-

sumowanie działań podejmowanych przez kraje

członkowskie, umożliwiało wymianę doświadczeń

i opracowanie zadań dla członków sieci zarówno

tych na najbliższą przyszłość, jak i długofalowych.

Część konferencyjna odbyła się w Muzeum Histo-

rii w Seulu. — Stowarzyszenie Cittaslow rozwija

się w ostatnich latach niezwykle intensywnie,

a o jego popularności świadczy liczba miast zain-

teresowanych przystąpieniem do sieci — uważa

Georgio Olivetti, dyrektor Międzynarodowej Sie-

dziby Cittaslow. Podczas konferencji każda z kra-

jowych sieci miast Cittaslow miała swoje pięć mi-

nut — był to czas na zaprezentowanie zalet

i dokonań miast członkowskich oraz na zachęce-

nie do ich odwiedzenia. Polska Krajowa Sieć

Miast Cittaslow zaprosiła uczestników konferencji

na kolejne, czwarte Międzynarodowe Zgromadze-

nie Cittaslow, które w przyszłym roku odbędzie

się na Warmii i Mazurach. Gospodarzem będzie

Lidzbark Warmiński.

Podróż pociągiem 
na farmę soli
Choć konferencja była najważniejszym punktem

programu w Seulu, organizatorzy spotkania za-

dbali o to, by jego uczestnicy mieli możliwość

poznania historii i tradycji Koreańskiej Krajowej

Sieci Miast Cittaslow. Można było spróbować

specjałów regionalnej kuchni, obejrzeć przygoto-

wane na tę okazję przedstawienie teatralne oraz

odbyć podróż ekologicznym pociągiem, który

emituje niski poziom dwutlenku węgla. Podczas

podróży goście obejrzeli film prezentujący Ko-

reańską Krajową Sieć Cittaslow oraz walory tury-

styczne Korei Południowej. Pociąg swoją podróż

zakończył w mieście Shinan, które jest członkiem

Koreańskiej Krajowej Sieci Cittaslow. Można było

zobaczyć farmę soli, uzyskiwanej tradycyjnie

z wody morskiej. Naturalna sól morska jest jed-

nym z produktów wyróżniających i promujących

tamten region.   

Delegacja Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow i Samorządu Województwa Warmińsko-

-Mazurskiego

Po oficjalnej części konferencji przyszedł czas na 

bliższe poznanie tradycji i kultury Korei Południowej
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Życie bez pośpiechu 
w miastach Cittaslow
P

rzed wiekami miasta w Europie miały

szczególne znaczenie, życie koncentrowało

się wokół zamku, a miasto spełniało głównie

funkcje obronne. XVII i XVIII wiek przyniosły

zmiany, miasta stały się zapleczem usługowym dla

okolicznych wsi. Na Warmii i Mazurach rozwój

ten przebiegał podobnie, choć z pewnymi różni-

cami.

Funkcje miast, zwłaszcza na tych terenach na któ-

rych mieszkamy, kształtowały się nieco inaczej.

Miasta na Warmii i Mazurach nigdy nie były

duże, a nawet do początków  XX wieku nie miały

charakteru czysto miejskiego. Większość ich

mieszkańców zajmowała się rolnictwem. 

Warmia i Mazury pasują idealnie
Z biegiem lat życie w miastach zaczęło się zmie-

niać, bo zmieniał się obraz wsi. Nie były to już

małe gospodarstwa, ale wysoko uprzemysłowione

nowoczesne przedsiębiorstwa rolnicze. Wraz

z tymi zmianami pojawiło się pytanie czy takie

rolnictwo potrzebuje miast? I jaką drogą powinny

pójść małe miasteczka w tej nowej rzeczywistości?

Jedną z możliwości i szans rozwoju dla niewiel-

kich miast jest Międzynarodowe Stowarzyszenie

Miast Cittaslow. W miastach Cittaslow powolność

i dobra jakość życia są nadrzędną wartością i wy-

zwaniem. Warmia i Mazury, ze swoją rolniczo-tu-

rystyczną specyfiką, idealnie na te wyzwanie od-

powiadają.

Spokój i kameralna atmosfera
Do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow należy

już pięć miast z naszego regionu. Reszel, Lidz-

bark Warmiński, Biskupiec, Bisztynek i Nowe

Miasto Lubawskie to niewielkie miasteczka, po-

łożone z dala od zgiełku wielkich aglomeracji.

Dzięki temu mają niepowtarzalny klimat, kame-

ralną atmosferę i przede wszystkim spokój, któ-

rego tak brakuje zaganianym mieszkańcom wiel-

kich miejskich molochów. Czas w nich płynie

wolniej, a ludzie żyją spokojniej i bliżej natury.

Każde z miast ma bogatą historię, która prze-

kłada się na wiele wartych obejrzenia zabytków.

Spuściznę przeszłych pokoleń widać tu o wiele

wyraźnej niż w wielkich miastach, w których

główną rolę odgrywa globalizacja. Dla mieszkań-

ców miasteczka Cittaslow są ostoją spokojnego

życia, a dla turystów miejscem idealnym do wy-

poczynku. Ciche uliczki, klimatyczne knajpki

z regionalnymi przysmakami to siła małych mias-

teczek, która przyciąga turystów.

Nie zostają w tyle
Choć miasta Cittaslow leżą niejako na uboczu, nie

oznacza to bynajmniej, że są zacofane. Władze sa-

morządowe dbają o ich stały rozwój, polepszanie

warunków bytowych oraz estetyzację terenów

publicznych. Zdarza się, że funkcjonują o wiele

sprawniej niż wiele większych miast. Cittaslow

promują użycie technologii zorientowanych na

poprawę jakości środowiska i tkanki miejskiej.

Ruch Cittaslow narodził się w 1999 roku

z pomysłu Paolo Saturnini, burmistrza

Greve di Chianti we Włoszech oraz burmist-

rzów innych niewielkich miasteczek. Został

przyjęty przez Prezydenta Slow Food w celu

rozszerzenia filozofii Slow Food na społecz-

ności lokalne, przybliżenia ich do koncepcji

dobrego życia oraz przeniesienia tej koncep-

cji w praktyce do życia codziennego.

Stowarzyszenie składa się z władz admi-

nistracyjnych miast liczących mniej niż

50 tys. ludności, które zobowiązały się pra-

cować nad poprawą jakości życia ich miesz-

kańców. Aby stać się jednym z miast

Cittaslow, należy spełnić liczne podstawowe

parametry dotyczące wielu dziedzin:

ochrony środowiska (systemu kontroli jako-

ści powietrza, wspierania rozwoju alterna-

tywnych źródeł energii), infrastruktury

miejskiej ( tworzenia publicznych obszarów

zieleni, przywrócenia oryginalnych warun-

ków historycznych zabudowy miejskiej,

stworzenia infrastruktury miejskiej sprzyja-

jącej wygodzie i funkcjonalności życia

mieszkańców, dostosowania przestrzeni ar-

chitektonicznych do poruszania się osób

niepełnosprawnych), produktów lokalnych

( przeprowadzania corocznych spisów typo-

wych produktów, wdrażania programów

edukacji smaku), turystyki i promocji (m.in.

gościnności, istnienia dobrze oznaczonych

tras turystycznych).

Dodatkowo, członkostwo w Stowarzysze-

niu oznacza ustawiczne zaangażowanie

w rozwijanie projektów i poprawę wymie-

nionych parametrów. W ramach Sieci Miast

Cittaslow podejmowane są liczne wspólne

inicjatywy: szkolenia w edukacji żywienio-

wej, projekty ochrony lokalnych produktów

i rzemiosła, rozszerzenie strefy ruchu dla

pieszych, kontrola jakości powietrza, otwie-

ranie biur dla budownictwa zgodnego z wy-

mogami ekologicznymi, uregulowanie

technik konstrukcyjnych, standaryzacja elek-

tromagnetycznych instalacji napowietrznych

i wiele innych.

Włochy kolebką miast dobrego życia

Małe miasteczka stawiają na rozwój,

ale nie poddają się globalizacji
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Prof. Krzysztof Skalski

Ekspert naukowy Polskiej 

Krajowej Sieci Miast Cittaslow

Instytut Spraw Publicznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego

— Filozofia Cittaslow jest pochodną innej idei, która osiąg-

nęła wielki sukces i szybko rozprzestrzeniła się na całym

świecie. Chodzi o ideę Slow Food, która przeciwstawia się

masowo spożywanym fast-foodom, kojarzącym się z szyb-

kim życiem, stresem, wysiłkiem. W pewnym momencie

trzeba przecież zwolnić.

Idea Cittaslow to idea poprawy jakości życia w miastach

niewielkich, szczególnie w reakcji na aglomeracje i metro-

polie, których uciążliwość jest trudna do zniesienia. Małe

miasta mają atuty w postaci lepszej komunikacji oraz spo-

kojnego otoczenia w bliskości z naturą. Niestety, same za-

lety nie pomogą w rozwoju miasta. Potrzebna jest jeszcze

poprawa jakości życia jego mieszkańców. Każde małe

miasto musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ma wyglą-

dać za 15-20 lat, a następnie konsekwentnie rozwijać się

w wybranym kierunku.

Choć Cittaslow to miasta powolne, wcale nie oznacza, że są

zacofane. Wręcz przeciwnie, w życiu codziennym wykorzys-

tują nowoczesne zdobycze techniki. Miasteczka są w pełni

zinformatyzowane, a nowe technologie przydają się zwłasz-

cza w dziedzinie ochrony środowiska: oczyszczalnie ścieków,

segregacja odpadów, wykorzystanie energii odnawialnej.

W ostatnich latach coraz częściej możemy zaobserwować

ucieczkę od dużych miast. Ich mieszkańcy osiedlają się

w mniejszych miejscowościach, z dala od wielkomiejskiego

hałasu odnajdując ciszę i spokój. To szansa i zadanie dla

miasteczek Cittaslow – sprawić, by takie osoby chciały

osiedlić się właśnie w nich. Jest nadzieja, że małe miasta

mogą stać się odskocznią dla wielu ludzi zmęczonych uciąż-

liwością dużej aglomeracji, ale pod warunkiem, że będą do-

stępne koleją szybką, zapewnią odpowiednią ilość miejsc

pracy dla przyjezdnych oraz będą miały bogatą ofertę kul-

turalną.

W Cittaslow podstawą jest filozofia rozwoju. Zachowujemy

jakość i komfort życia, ale jednocześnie rozwijamy nie-

uciążliwą gospodarkę tak, by pozwoliła ona mieszkańcom

być samowystarczalnymi i uniezależniła od wielkich miej-

skich molochów. Oferta dla mieszkańców i turystów po-

winna zawierać seryjne, cykliczne imprezy historyczne, na-

wiązujące do dawnej świetności miasta i regionu, a także

festyny kulinarne, wystawy, oświetlenie zabytków oraz do-

brze zorganizowaną informacje turystyczną.

Szacunek do tradycji i oferta turystyczna są do pogodzenia,

pod warunkiem, że miasta stawiające na turystykę nie

staną się ofiarami własnego sukcesu. Zauważmy, że wiele

przepięknych miejsc na świecie w krótkim czasie zostało

przez turystów „zadeptane”. Musimy więc zachować pewną

równowagę między napływem turystów a ochrona swojego

dziedzictwa i jego kontynuacją.

W miastach Cittaslow żyje się 

Miasta Cittaslow dbają o rozwój pensjonatów i hoteli, aby jak najlepiej sprostać 

oczekiwaniom turystów

Dobre drogi dojazdowe do małych miasteczek ułatwią życie mieszkańcom i turystom

W miastach dobrego życia czas płynie wolniej, a ich mieszkańcy nigdzie się nie spieszą



7Promocja idei Cittaslow na Warmii Mazurach i Powiślu 

 coraz lepiej

Joanna Myszkowska

Firma „Młynomag“ z Grodzkiego Młyna

— Nasza mąka jest w stu procentach naturalna,

bez żadnych dodatków. Zarówno pszenica, jak

i żyto są specjalnie selekcjonowane, dzięki

czemu mąka, która z nich powstaje ma wysoką jakość wypiekową. Za-

opatrujemy wiele piekarni, szczególnie tych, które kultywując tradycję,

wypiekają pieczywo metodami naturalnymi i tradycyjnymi, bez używa-

nia spulchniaczy i sztucznych dodatków. Choć nasza mąka jest nieco

droższa od innych istniejących na rynku, nie narzekamy na brak odbior-

ców. Pieczywo wypiekane z naszej mąki ma doskonałe walory smakowe

i odżywcze, a ponadto jest naturalne i zdrowe. Tego właśnie coraz czę-

ściej poszukują współcześni konsumenci. 

Dariusz Trzczak

Zakład Piekarski z Reszla

- Nie produkujemy pieczywa na skalę przemy-

słową, jesteśmy niewielkim zakładem, nastawio-

nym przede wszystkim na jakość i tradycję.

Chleb wyrabiamy tradycyjnie i wypiekamy w starym, stuletnim piecu kaf-

lowym, stąd jego niezwykły smak. Nie używamy sztucznych dodatków,

ulepszaczy smaku, konserwantów. Podstawą jest tradycyjnie wykonywany

zakwas i wysokiej jakości mąka. Nasz chleb wiejski żytni i chleb razowy

cieszą się wielkim uznaniem klientów, zarówno mieszkańców miasta, jak

i będących przejazdem turystów. Pieczywo z naszej piekarni jest zdrowe

i naturalne, smakuje wyśmienicie i długo zachowuje świeżość.

Wiesław Dreszler

Wytwórnia Wędlin Dreszler 

z Nowego Miasta Lubawskiego

— Surowce potrzebne do produkcji wędlin uzys-

kujemy od okolicznych dostawców, mamy więc

pewność, że jest to zdrowe, świeże mięso. Do wyrobu wędlin stosuję wy-

łącznie mięso, żadnych sztucznych wypełniaczy, chemicznych dodatków

czy konserwantów. Moje wędliny to gwarancja stu procent mięsa w mię-

sie. Receptury, na których pracujemy, pochodzą z początków XX wieku.

Oparte są na naturalnych przyprawach i sposobie wytwarzania. Nasza

szynka wędzona po staropolsku, wędzony schab, karkówka czy półgęski są

chętnie kupowane przez klientów, którzy chcą wiedzieć, co jedzą.

Regionalna kuchnia wmiastach Cittaslow

Piękne położenie i bogata historia nie wystarczą, by do miast wol-

nego życia przyciągnąć turystów. Jednym z wyróżników miast sieci

Cittaslow to atrakcyjna i wysokiej jakości oferta kulinarna. 

Żywność regionalna, promująca miasto i region, powstaje przy użyciu lo-

kalnych produktów. Przy produkcji takiej żywności zwraca się szczególną

uwagę na wykorzystanie naturalnych i przyjaznych dla środowiska tech-

nik. Dbałość o dziedzictwo kulinarne jest jednym z wymogów, jakie

członkowie sieci są zobowiązani wypełniać. Nasze miasta członkowskie

bardzo dobrze wywiązują się z tych uwarunkowań. Promują produkcję

wyjątkowej żywności i napojów wpływających na charakter regionu.

Dążą też do polepszenia dialogu i komunikacji pomiędzy lokalnymi pro-

ducentami i konsumentami, przez co rozwija się branża produkcji żywno-

ści, używająca naturalnych i przyjaznych dla środowiska technik.

Cisza i spokój w małych miastach są widoczne szczególnie po zmroku

Renowacja zabytków i przywracanie im dawnego wyglądu to jeden 

z warunków przynależności do sieci

Mnóstwo zieleni i zabytków — to w nich tkwi urok niewielkich miasteczek
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— Jednym z głównych zadań miast

należących do Krajowej Sieci Miast

Cittaslow jest poprawa jakości życia

mieszkańców. Potrzebne jest więc

przekształcanie i rozwój infrastruk-

tury miejskiej, tworzenie publicznych

obszarów zieleni, przywrócenie ory-

ginalnych warunków historycznych

zabudowie miejskiej, tworzenie

miejsc służących relaksowi, wypo-

czynkowi, a dla dzieci miejsc do za-

bawy w bezpiecznym otoczeniu. Od-

powiednio przemyślana zieleń

publiczna niesie za sobą możliwość

integracji społecznej. Każdy taki te-

ren zielony w mieście, bez względu

na to czy jest to duży park miejski,

czy niewielki osiedlowy skwerek,

musi mieć swój program. Zieleń ma

odgrywać jedną ze znaczących funk-

cji w sensie formy przestrzennej. Nie

powinno się jej wiązać z jakąś inten-

sywną zabudową, ale z wprowadze-

niem publicznych miejsc z małą ar-

chitekturą i zielenią wysoką.

Stworzenie jak najlepszych warun-

ków do życia w historycznych mias-

teczkach, gdzie uliczki są wąskie,

a wokół domów brak jest terenów

zielonych, nie jest proste. Przy pro-

jektowaniu miejsc do wypoczynku

trzeba brać pod uwagę rzeczywiste

potrzeby mieszkańców, gdyż to

przede wszystkim im oraz przybywa-

jącym do miasta turystom, mają ta-

kie miejsca służyć. Ważne, by tereny

zielone były nie tylko estetyczne i cie-

szyły oczy. Powinny być funkcjo-

nalne, wygodne i sprzyjające wypo-

czynkowi.

Prof. dr hab.

Krzysztof 

Młynarczyk

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

i Rolnictwa

UWM 

w Olsztynie

Tereny zielone 
do rekreacji i wypoczynku

Powolne miasta przyciągają siłą spokoju i bliskością natury

Jakość życia obejmuje także najmłodszych – z myślą o nich powstają nowoczesne i bezpieczne place zabaw

Tereny zielone w centrum miasta muszą być odpowiednio przemyślane


