„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
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.

Egzemplarz bezpłatny.

Odkryj na nowo

piękno Warmii i Mazur!

Zmęczyły cię niekończące się korki, długie kolejki w sklepach i nieustanny pośpiech towarzyszący
życiu w wielkim mieście? Przekonaj
się, że są jeszcze miejsca położone
z dala od głównych dróg i wielkiego przemysłu, gdzie życie toczy się
spokojniej, gdzie mieszkańcy i goście mają czas, by przespacerować
się wąskimi uliczkami, ciesząc oczy
pięknem architektury lub siedząc
w jednej z lokalnych restauracji, gdzie można delektować się
smakiem tradycyjnych polskich
potraw. Te magiczne miejsca to
Reszel, Biskupiec, Bisztynek, Lidzbark Warmiński i Nowe Miasto
Lubawskie, czyli pięć niewielkich
miast położonych w województwie warmińsko-mazurskim. Te
polskie miasteczka już kilka lat
temu uzyskały odznaczenie ślimaka Cittaslow, które wyróżnia na całym świecie miasta dobrego życia
i warto poznać je bliżej.

Biskupiec, fot. materiały prasowe

Co oznacza ślimak
Cittaslow?
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Miast Cittaslow jest organizacją
non profit, która już od trzynastu
lat zajmuje się promowaniem i rozpowszechnianiem kultury dobrego
życia w niewielkich miastach. Jej

początki sięgają 1998 roku, kiedy
podczas rozmów prowadzonych
przez Stowarzyszenie Slow Food
z burmistrzami włoskich miasteczek
narodziła się idea takiego zarządzania miasteczkami, aby stały się one
szczęśliwą przestrzenią, która: zapewni spokojne życie swoim mieszkańcom i gościom; będzie wspierać
lokalne tradycje, chroniąc je przed
zapomnieniem oraz pomoże wykorzystać naturalny potencjał drzemiący w nich. Filozofia nieśpiesznego
odkrywania na nowo piękna lokalnych smaków, kolorów i zapachów
miast szybko nabrała uniwersalnego, międzynarodowego charakteru.
Obecnie zrzesza już 147 miast z 24
krajów świata. Najwięcej, bo aż 68
miast Cittaslow znajduje się we Włoszech, ale znakiem ślimaka wyróżniono również miasteczka położone
poza Europą m.in. w Chinach, Korei
Południowej, Stanach Zjednoczonych i Australii. Na chwilę obecną
Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow
tworzy pięć miasteczek warmińsko-mazurskich i Murowana Goślina
z województwa wielkopolskiego
a Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest członkiem
wspierającym.

Jakie miasta mogą
być wyróżnione?
Wiele miast, również z Polski, ubiega się o przyjęcie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast
Cittaslow. Jednak nie jest łatwo
znaleźć się w gronie szczęśliwych
miasteczek.
Przede
wszystkim
miasteczko nie może liczyć więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.
Do tego dochodzi wiele dodatko-
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Rozsmakuj się
w spokojnym życiu!

Lidzbark Warmiński,
fot. materiały prasowe

wych wymogów takich, jak: wprowadzenie programów chroniących
środowisko (m.in. system kontroli jakości powietrza, wspieranie rozwoju
alternatywnych źródeł energii, plan
regulujący umieszczanie plakatów
i reklam), zadbanie o odpowiednią
politykę infrastrukturalną (m.in.
wytyczenie ścieżek rowerowych,
stworzenie deptaków, placów zabaw dla dzieci; dostosowanie przestrzeni architektonicznych do poruszania się osób niepełnosprawnych;
stworzenie publicznych obszarów
zieleni), odnowienie zabytków
i dzieł o kulturowej lub historycznej wartości, wytyczenie wyraźnie
oznaczonych tras turystycznych
oraz wdrożenie programów turystyki i promocji. Przy tym idea
Cittaslow to także wspieranie tradycyjnego rzemiosła i miejscowej
kultury, lokalnych potraw, trunków
i wyrobów rzemieślników, które będąc wizytówką miasteczek przyciągną do nich turystów.
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Reszel, Biskupiec, Bisztynek, Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie są najlepszym dowodem
na to, że bycie spokojnym miasteczkiem nie oznacza zostania w tyle
za nowoczesnymi aglomeracjami.
Wręcz przeciwnie - te małe ośrodki pokazują jak żyć w taki sposób,
by móc cieszyć się tym wszystkim,
co nas otacza. Przyjezdni, którzy
zechcą odkryć na nowo spokojne
oblicze warmińsko-mazurskich miasteczek będą urzeczeni pięknem
lokalnej architektury i smakiem tradycyjnej polskiej kuchni, ale przede
wszystkim nie zapomną gościnności
z jaką zostaną przyjęci. Spokojne
miasteczka zapraszają!

Reszel, fot. materiały prasowe



