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Nowi członkowie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow

Sieć ślimaka stale się rozrasta
Olsztynek, Ryn i Lubawa to kolejne miasteczka z Warmii i Mazur,
które zostały członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia
Cittaslow. Czekają już kolejne miasta, które są na etapie
certyfikacji lub planują do niego przystąpić. Polska Krajowa Sieć
Miast Cittaslow rośnie, a idea powolnych miast rozprzestrzenia się
nie tylko na Warmii i Mazurach, ale też w całej Polsce.
We włoskiej Novellarze
w dniach 20-22 października
odbywało się tegoroczne
Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Wzięło
w nim udział ponad 250
przedstawicieli miast członkowskich z 25 krajów świata.
Rozmowy dotyczyły wiążących decyzji o kierunkach
rozwoju sieci, debatowano
nad propozycją nowych kryteriów członkowskich przygotowaną przez Międzynarodowy Komitet Naukowy.
Rozmawiano o wspólnych
działaniach i projektach.
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
pretendentów do Cittaslow.
Honorowym Przewodniczącym Międzynarodowego Cittaslow nominowany został
Paolo Saturnini, były burmistrz toskańskiego miasteczka Greve di Chianti, jeden
z założycieli Cittaslow.
W zgromadzeniu udział
wzięła silna reprezentacja Polskiej Krajowej Sieci Miast
Cittaslow: przedstawiciele samorządu województwa warmińsko-mazurskiego jako
członka wspierającego Stowarzyszenia, reprezentanci
Polskiej Krajowej Sieci Miast

Cittaslow (Biskupca, Bisztynka, Nowego Miasta Lubawskiego, Reszla, Lidzbarka
Warmińskiego i Murowanej
Gośliny) oraz burmistrzowie
nowych miast członkowskich
(Olsztynka i Rynu), którzy
w Novellarze odebrali certyfikaty członkowskie.

Spełnione wymogi,
dokonana samoocena
O przyjęcie do sieci Ryn,
Olsztynek i Lubawa starały się
od dwóch lat. — Zaczęliśmy
od uczciwej samooceny, która nie mogła ograniczać się do
podkreślania zalet naszego
miasta — mówi Artur Wrochna, burmistrz Olsztynka. —
Przede wszystkim musieliśmy
wskazać, co jeszcze mamy do
zrobienia, a to mobilizowało
nas do działania.
Każde z miast, które przechodziło proces certyfikacji
musiało wykazać, że spełnia
szereg wymagań i warunków,
których celem jest przede
wszystkim poprawa jakości
życia mieszkańców. Dotyczą
one wielu dziedzin, m.in.:
ochrony środowiska, poprawiania infrastruktury miejskiej, promocji lokalnych produktów, turystyki i promocji
zarówno miasta, jak i regionu.
— Naszym zadaniem było

Burmistrz Olsztynka, Artur Wrochna odbiera certyfikat członkowski z rąk Gian Luca
Marconiego, prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow
stworzenie mieszkańcom
przestrzeni do wypoczynku i
spokojnego życia — uważa
Józef Karpiński, burmistrz
Rynu. — Ten spokój jest największym atutem małych
miasteczek.

Miasta Cittaslow
promują region
Na Warmii i Mazurach jest
już 8 miast Cittaslow. Co więcej — doskonale wpisują się w
strategię rozwoju województwa. — Jednym z priorytetów
strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego jest zwiększenie potencja-

łu turystycznego naszego regionu — uważa Jarosław Słoma, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. — Miasta należące do
Polskiej Krajowej Sieci Miast
Cittaslow doskonale rozumieją, że aby przyciągnąć turystów, trzeba postawić na
gościnność, dbać o serdeczną
atmosferę, promować tradycję, lokalną kuchnię, wspierać
przedsięwzięcia podkreślające wyjątkowy charakter re-

gionu oraz chronić lokalne
środowisko. 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, ale
też przyciąga turystów.

www.cittaslowpolska.pl

Warsztaty dla pretendentów w Bisztynku
Polska Krajowa Sieć Miast
Cittaslow nabrała wiatru w żagle. W tym roku do sieci dołączyły trzy nowe miasta, a kolejne już przygotowują się do procesu certyfikacji.
5 października 2012 roku
w Bisztynku odbyła się kolejna
edycja warsztatów dla pretendentów do sieci Cittaslow.
Uczestnicy zapoznani zostali
z zasadami członkostwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cittaslow i Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, ale co
najważniejsze — burmistrzowie

i przedstawiciele miast już będących w sieci przekazali im nie
tylko suche fakty świadczące
o tym, że w Cittaslow być warto, lecz zachęcali żywym przykładem do tej idei.
— Wchodząc do sieci otrzymujecie nazwę i logo ślimaka
obok ponad 160 państw na
każdym kontynencie — mówił
Artur Wajs, koordynator Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. — Naszą rolą jest edukacja mieszkańców i dobra
współpraca między miasteczkami, wymiana doświadczeń,

jakich gdzie indziej nie zobaczycie. Nie ma sensu bycie
w sieci tylko po to, aby się kilka razy spotkać we własnym
gronie. Jeśli chcecie w to wejść,
musicie być pasjonatami.
Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele Bisztynka – jednego z miast założycielskich Polskiej Krajowej
Sieci Miast Cittaslow oraz
Olsztynka, który dołączył do
sieci w tym roku.
Spośród miasteczek z Warmii
i Mazur zainteresowanych przystąpieniem do stowarzyszenia

Cittaslow byli obecni przedstawiciele Barczewa, Dobrego
Miasta, Fromborka, Pasymia
i Pisza. Uczestnicy warsztatów
mieli okazję zobaczyć Bisztynek
podczas zorganizowanego spaceru z przewodnikiem, lokalnym pasjonatem Panem Andrzejem Grabowskim, zwiedzić kościół w Wozławkach
oraz spróbować lokalnych potraw w restauracji Pałacu w Galinach, która należy do sieci
„Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Promocja
producentów lokalnej żywności

i restauratorów serwujących
dania oparte na tychże surowcach jest bowiem jednym z fun-

damentalnych założeń ruchu
Cittaslow wywodzącego się ze
Slow Food.
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Sukces na targach w Poznaniu
Doskonałą okazją do promowania idei Cittaslow
i miast zgromadzonych w sieci były targi TOUR SALON,
które odbywały się w dniach
24-27 października w Poznaniu.
Swoją ofertę zaprezentowały Biskupiec, Reszel, Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie oraz samorząd
województwa warmińskomazurskiego, który jest członkiem wspierającym Polskiej
Krajowej Sieci Miast Cittaslow.
Stoisko ze ślimakiem cieszyło się ogromnym zainteresowaniem gości odwiedzających targi, który mogli poznać
bogatą ofertę turystyczną
miast Cittaslow, a także poznać zasady, cele i sposoby
działania sieci.
Podczas targów przyznano
szereg wyróżnień i dyplomów.
Dwa z nich powędrowały do
Nowego Miasta Lubawskiego,

które zostało wyróżnione za
najlepiej wydany folder i album. Członkowie sieci z naszego regionu mieli też okazję odwiedzić Murowaną Goślinę — jedyne miasto spoza
naszego województwa, należące do sieci Cittaslow.
Podczas spotkania w Murowanej Goślinie poruszono
szereg bieżących spraw,
w tym m.in. podsumowanie
udziału przedstawicieli miast
członkowskich w Zgromadzeniu Ogólnym Cittaslow
w Novellarze, szanse i możliwości związane z obecnością
na targach turystycznych,
a także tematykę promocji
i wdrażania inicjatyw Cittaslow, planów i pomysłów
związanych z funkcjonowaniem sieci na rok 2013 r.
Stoisko Polskiej Krajowej
Sieci Miast Cittaslow cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających i licznie
przbyłych mediów. To dowód

Nowi członkowie Cittaslow

Olsztynek - znany przede wszystkim z Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego, kryje w sobie wiele innych
atrakcji. Powstaje tu np. Szlak Bitewny Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

na to, że powolne miasta mają
szansę na dłużej zaistnieć
w świadomości społecznej,

promować swój styl życia
i wciągać do sieci kolejnych
członków.

Ryn – miasteczko zwane bramą Mazur, którą otwiera przepięknie
odrestaurowany Zamek. Do żeglugi zaprasza nowoczesna marina, a zmęczonych wędrowców ugoszczą lokalne restauracje tradycyjną, regionalną kuchnią.

www.cittaslowpolska.pl

W sieci jest 165 miast z całego świata
Do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow należy
już 165 miast z 25 krajów. Na
tym nie koniec — chętnych
miast z roku na rok przybywa.
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.
Miastom członkowskim Cittaslow łatwiej jest wdrożyć
praktyczne i nowoczesne techniki. Doświadczenie Slow Food
i setki projektów burmistrzów
Cittaslow pokazują wszystkim,
że możliwe jest wyobrażenie
i stworzenie nowego słowa:
“wolniej”, ale bardziej świadomie.

Slow City to pewien sposób
bycia, odmienny od tego, który
dominuje we współczesnym
świecie. To życie w zwolnionym
tempie, mniej gwałtowne, nie
tak prędkie i nastawione na
wydajność, ale za to bardziej
ludzkie i poprawne. A co za tym
idzie — bardziej solidarne
z obecnymi i przyszłymi pokoleniami, szanujące to, co lokalne w świecie coraz bardziej
globalnym. Życie w mieście
SLOW oznacza udostępnienie
wszystkim, także mieszkańcom
wielkich miast, wielkiego bagażu doświadczeń, wartości,
wiedzy, nauki i sztuki, które są
obecne w małych centrach, na
byłych terenach marginalnych,

prowincjach i peryferiach. Teraz to one stają się nowymi
centrami, zwróconymi w przyszłość. Wykorzystują możliwości technologiczne i kulturalne
naszych czasów, nie zapominając jednocześnie o historii
i tradycji, jaką pozostawili nasi
przodkowie.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow dynamicznie
się rozwija. W ciągu zaledwie
kilkunastu lat lokalna idea rozsrosła się do rozmiarów ogólnoświatowych. Miast Cittaslow
mamy coraz więcej, a co roku
dołączają do nich kolejne.
Obecnie ideą Cittaslow zainteresowały się państwa Ameryki
Łacińskiej.

Będą nowe kryteria dla kandydatów
O przyszłości Stowarzyszenia, drogach jego rozwoju
i zmianach w certfikacji mówi
prof. Stefano Moccio, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow
— W rozwoju Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow istotne jest przyjęcie nowych kryteriów początkowych.
Te, które obecnie funkcjonują,
nie były zmieniane od 14 lat.

Musimy wejść w stadium dojrzałości Stowarzyszenia i stawić
czoło aktualnym problemom:
kryzysowi energetycznemu,
żywnościowemu i finansowemu. Stary system nie wymaga
całkowitej zmiany, a jedynie
uaktualnienia.
Naszym zadaniem jest stworzenie zrównoważonego, łatwego do zarządzania systemu,
który będzie zbieżny ze strategią rozwoju stowarzyszenia.

Potrzebne jest też zachowanie
równowagi pomiędzy siecią
międzynarodową a sieciami
krajowymi. Kryteria na poziomie krajowym muszą być waloryzowane i dostosowane do
konkretnego obszaru.
Musimy mówić o idei Cittaslow na forum publicznym i zachęcać ludzi do angażowania się
w tworzenie miast dobrych do
życia. Najbardziej cenne są bowiem inicjatywy oddolne,

a gminy czy miasta czerpią
wsparcie merytoryczne i finansowe od członków społeczności lokalnej. W procesie rozszerzania Stowarzyszenia musimy pamiętać, by wszyscy kierowali się tymi samymi podstawowymi zasadami. Wymogi certyfikacyjne powinny być
coraz wyższe. Trzeba też stworzyć i wdrożyć stały system monitoringu osiągniętych rezultatów.

Lubawa – słynie z licznych zabytków sakralnych, w tym kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Lipach, miejsca kultu maryjnego Ziemi Lubawskiej. To gmina dynamicznie rozwijająca się
gospodarczo, szczególnie w zakresie przemysłu meblarskiego i
związanych z nim usług.

W Polsce mamy 9 miast ze ślimakiem
Polska Krajowa Sieć Miast
Cittaslow nabrała wiatru w żagle. W tym roku do sieci dołączyły trzy nowe miasta (Olsztynek, Ryn i Lubawa), a kolejne
już przygotowują się do procesu certyfikacji.
Polska Krajowa Sieć Miast
Cittaslow ma już 9 członków,
z których aż 8 to miasta z naszego regionu. Do Biskupca, Bisztynka, Reszla, Lidzbarka Warmińskiego i Nowego Miasta
Lubawskiego dołączyły właśnie
Ryn i Olsztynek oraz Lubawa
(certyfikat zostanie wręczony
we włoskim miasteczku San
Miniato podczas obrad Komitetu Koordynującego Stowarzyszenia).
Poza województwem warmińsko-mazurskim znajdziemy
na razie tylko jedno miasto
slow — Murowaną Goślinę
w Wielkopolsce. Są jednak spore szanse, że już niebawem będzie tych miast dużo więcej.

Ideą Cittaslow żywo zaczynają
się interesować inne województwa i leżące na ich terenie
miasteczka, m.in. Sława (woj.
lubuskie), Limanowa (Małopolska), Chodzież i Kórnik
(Wielkopolska) czy Koronowo
(woj. kujawsko-pomorskie).
W Polskiej Krajowej Sieci
Miast Cittaslow realizowanych
jest wiele projektów, dotyczących planów zagospodarowania
przestrzennego, terenów zielonych, wdrożenia systemów zarządzania jakością, takich, które wspierają lokalną produkcję,
nowe rozwiązania w gospodarce mieszkaniowej, waloryzują lokalne rolnictwo i żywność.
Najważniejsze jest, aby koncepcje i cele Cittaslow były tworzone wraz z mieszkańcami lokalnej społeczności każdego
Cittaslow, które jest prawdziwym protagonistą lepszego życia w przyszłości.

www.cittaslowpolska.pl
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