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IV Międzynarodowe Zgromadzenie Ogólne Sieci
Cittaslow w Lidzbarku Warmińskim
Cittaslow – idea miast dobrego życia jest coraz bardziej popularna na całym świecie.
W Polsce do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast
Cittaslow należy już sześć
miast — także Lidzbark Warmiński, gdzie odbyło się tegoroczne Zgromadzenie Ogólne
stowarzyszenia.
24 i 25 czerwca Lidzbark
Warmiński był gospodarzem
zjazdu organizowanego przez
władze Międzynarodowego
Stowarzyszenia Cittaslow, Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow i Samorząd Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskiego, członka wspierającego
Polskiej Sieci Miast Cittaslow.
Na spotkanie przyjechało 163
przedstawicieli miast z 19 krajów. Odbywające się już po raz
czwarty zgromadzenie ogólne
miało na celu podsumowanie
działań, jakie w minionym
roku podejmowały kraje
członkowskie Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast
Cittaslow. Członkowie sieci
mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz opracowywali zadania na bliższą i dalszą
przyszłość. Podczas obrad

Idea wyszła z Włoch
Ruch Cittaslow narodził się w 1999 roku z pomysłu
Paolo Saturniniego, burmistrza Greve di Chianti we
Włoszech oraz burmistrzów innych niewielkich miasteczek. Został przyjęty przez Prezydenta Slow Food w celu
rozszerzenia filozofii Slow Food na społeczności lokalne,
przybliżenia ich do koncepcji dobrego życia oraz przeniesienia tej koncepcji w praktyce do życia codziennego.
Stowarzyszenie składa się z władz administracyjnych
miast liczących mniej niż 50 tys. ludności, które zobowiązały się pracować nad poprawą jakości życia ich
mieszkańców. Aby stać się jednym z miast Cittaslow, należy spełnić liczne podstawowe parametry dotyczące:
ochrony środowiska, infrastruktury miejskiej, produktów, turystyki i promocji.

Powolne, ale nie zacofane
Gian Luca
Marconi,
przewodniczący
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast
Cittaslow

— Cieszę się, że to właśnie
Polska została gospodarzem
tegorocznego Zgromadzenia
Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. Krajowa sieć rozwija
się tu bardzo prężnie i może
być wzorcowym przykładem
dla innych państw.
Rytm życia slow oznacza, że
ma ono być zgodne z rytmem życie ludzkiego, zwracać
uwagę na wartości ważne dla
człowieka i korzystać z wszelkich okazji prowadzących do
rozwoju. Bo określenie powolne wcale nie oznacza zastoju. Miasta Cittaslow, choć
nie są perfekcyjne, dążą do
stworzenia jak najlepszych

warunków do życia dla swoich mieszkańców i odwiedzających je turystów. Dbają
o środowisko, urbanistykę,
integrację społeczną.
Miasta rozwijają się, wykorzystując swoje zabytki,
produkty regionalne, miejsca zieleni i relaksu. Cittaslow mają być takimi oazami
spokoju w świecie pełnym
pośpiechu. Miasta, które
ubiegają się o przyjęcie do
sieci, muszą spełnić szereg
warunków. Liczy się gościnność, oferta turystyczna,
ochrona środowiska naturalnego i dorobku historycznego.
Jednak bardzo ważne jest
także to, by dane miasto
w swoich działaniach nie zostało pozostawione samo. Konieczne jest wsparcie samorządów regionalnych i instytucji krajowych, które powinny wspierać ideę i filozofię miast powolnego życia.

zgromadzenia certyfikaty
członkowskie odebrali przedstawiciele nowoprzyjętych
miast z Korei Południowej
(Pacheon-Myeon, HamchagEup, Ian Myoun,) Australii
(Yea), Portugalii (Visela) i Holandii (Vaals). Wybrano tez
nowe władze Stowarzyszenia
— przewodniczącym ponownie został Gian Luca Marconi
z Włoch, a do Komitetu Sterującego powołanie otrzymał
Artur Wajs — burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
Równolegle do obrad Zgromadzenia odbywały się warsztaty dla miast ubiegających się
o członkostwo w stowarzyszeniu. Debaty dotyczyły nowej certyfikacji Cittaslow, kierunków i perspektyw przyszłej polityki sieci, poprawy jakości życia w miastach dobrego życia i sposobów ich
rozwoju. Jednym z wiodących
tematów było rozpropagowanie idei sieci miast Cittaslow
na arenie europejskiej i wpisanie jej w przyszłą perspektywę finansową Unii Europejskiej. Podczas warsztatów
swój dorobek i osiągnięcia
przedstawiły miasta, mające
wieloletnie doświadczenie,

dając dobry przykład i wskazówki dla miast pretendujących do Cittaslow.
Oprócz obrad i warsztatów
odbyła się dostępna szerokiej
publiczności część festiwalowa. W centrum Lidzbarka
Warmińskiego stanęły stragany z charakterystycznymi
wyrobami rzemieślników
i producentów z miast Polskiej
Krajowej Sieci Cittaslow. Na
scenie miasta prezentowały
swoją bogatą ofertę kultural-

Miasta przyjazne
Jacek Protas,
Marszałek
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

— Małe miasteczka z Warmii i Mazur mają
bogatą historię i tradycję, atrakcyjne położenie i niepowtarzalny klimat. Dzięki przystąpieniu do Cittaslow mogą
czerpać z tego wymierne korzyści. Pierwszym miastem,
które w Cittaslow dostrzegło
szanse i możliwości rozwoju,
był Reszel. Za jego przykładem
poszły Biskupiec, Lidzbark
Warmiński, Bisztynek i Nowe
Miasto Lubawskie. Uważam,
że podobny potencjał ma jeszcze wiele innych miast, w których żyje mniej niż 50 tysięcy
mieszkańców. Na Warmii
i Mazurach wszystkie miasteczka mają jeszcze jeden ważny atut — leżą zwykle w pobliżu pięknych lasów, jezior

czy rzek, miejsc idealnych do
wypoczynku wśród spokoju
i nienaruszonej przyrody.
Miasta należące do sieci doskonale rozumieją, że — aby
przyciągnąć turystów — trzeba postawić na gościnność,
dbać o serdeczną atmosferę,
promować tradycję, lokalną
kuchnię, wspierać przedsięwzięcia podkreślające wyjątkowy charakter regionu oraz
chronić lokalne środowisko.
Miasto musi mieć dobry system powietrza i wody, wspierać rozwój rolnictwa, tworzyć
publiczne obszary zieleni. Regulamin sieci nakłada na miasta obowiązek poprawy infrastruktury miejskiej: tworzenia
miejsc do wypoczynku i zabawy, likwidowania barier architektonicznych, rewitalizacji
oryginalnych zabytków i dzieł
o kulturowej lub historycznej
wartości. Marka Cittaslow
gwarantuje lepsze warunki życia dla mieszkańców.

ną. Była to okazja do zaprezentowania regionalnych
produktów żywnościowych
produkowanych na bazie naturalnych surowców z Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego
Warmia Mazury Powiśle.
Goście z państw członkowskich mieli również okazję
poznać wiele uroczych zakątków naszego regionu,
zwiedzili między innymi Reszel, Bisztynek i Świętą Lipkę. Łącznie w organizowa-

nych wydarzeniach wzięło
udział ponad 300 osób.
Działania dofinansowane
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013 oraz
z budżetu samorządu województwa warmińskomazurskiego.

Małe miasteczka rosną w siłę
Prof. Krzysztof
Skalski, członek
Komitetu Naukowego Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Cittaslow, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego

— W małych miastach i ich
wiejskim zapleczu mieszka
znaczna część ludności krajów europejskich, szczególnie
w regionach, gdzie dominuje gospodarka rolna. Pierwotna rola małych miast
sprowadzała się do lokalnej
obsługi otaczających je terenów wiejskich, a podstawą
utrzymania dla wielu mieszkańców było rolnictwo. Dopiero procesy społeczno-gospodarcze, zachodzące w drugiej połowie XX wieku w Europie zasadniczo zmieniły
uwarunkowania zewnętrzne

rozwoju małych miast. Obecnie, w początkach XXI wieku
małe miasta ponownie stają
się szczególnie ważne dla
podnoszenia i utrzymania jakości życia mieszkańców Polski i Europy. 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 uciążliwością
dużej aglomeracji, ale pod
warunkiem, że zapewnią odpowiednią ilość miejsc pracy
dla przyjezdnych, będą miały bogatą ofertę kulturalną
i zadbają o jakość życia swoich mieszkańców.
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