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Żyj spokojnie ...

„Żyj powoli” – tak głosi proklamacja miast skupionych wokół inicjatywy
Cittaslow. To pochwała kultury dobrego życia. Aby osiągnąć status
Slow, miasto musi chronić swoje dziedzictwo i lokalne tradycje, dbać
o środowisko oraz pracować nad poprawą serdecznej atmosfery. Ruch
Cittaslow zrodził się we Włoszech i w ciągu piętnastu lat urósł do
166 miast rozsianych po całym świecie.
Społeczności miast Slow mają swoje priorytety – podejmują liczne
inicjatywy, m.in.: z zakresu zrównoważonej turystyki, edukacji, promocji
projektów ochrony lokalnych produktów i rzemiosł. Cittaslow zakłada
również dbałość o środowisko. Odbywa się to poprzez usprawnienie
gospodarki w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, „zielone
miejsca pracy”, „zielone technologie”, umiejętne wykorzystywanie
energii odnawialnej, czyli działania realizowane z wykorzystaniem
walorów przyrodniczych. Konieczność poszukiwania i wykorzystywania
na tym polu najnowszych technologii nadaje temu sektorowi ogromną
kreatywność. Bardzo by się mylił ktoś, kto chciałby postrzegać ideę
Cittaslow wyłącznie poprzez pryzmat przywiązania do tradycji. Przede
wszystkim chodzi o poprawę standardów życia w tych miastach. Jest
to filozofia życia łącząca nowoczesność z tradycją. Odznaczenie Slow
City jest marką zarezerwowaną dla społeczności liczących nie więcej niż
50 tysięcy mieszkańców.
Pierwszym miastem w Polsce, które podjęło to wyzwanie, jest Reszel.
To małe warmińskie miasteczko słynie z tego, że posiada idealnie
zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, co jest rzadkością
na terenach, przez które tylokrotnie przetaczały się wielkie wojny,
pozostawiając wielkie zniszczenia. Wraz z Reszlem do sieci przystąpiły
trzy inne warmińskie miasta: Biskupiec, Bisztynek i Lidzbark Warmiński
oraz samorząd województwa jako członek wspierający.
Więcej informacji na stronach:

www.cittaslowpolska.pl
www.cittaslow.org

Warmia i Mazury to region pełen uroku, czaru i osobliwości. Znaczne
wyniesienia, pola usiane setkami głazów, lasy oraz liczne jeziora, rzeki,
strumienie i kanały, które łącząc się, tworzą interesującą sieć wodną,
stanowią zasadniczy element krajobrazu. Wśród polodowcowych
pagórków i kompleksów leśnych zadomowiły się pełne uroku miasteczka
oferujące spokój pasujący do idei Slow. Spotkać tu można wiele budowli
sakralnych, które na przestrzeni dziejów służyły w różnych czasach
różnym wyznaniom. To efekt historii i wielokulturowości. To pierwszy
polski region, który przystąpił do Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego, której celem jest promowanie artykułów żywnościowych
wytwarzanych w oparciu o tradycyjne receptury i lokalne produkty
w sposób nieprzemysłowy, przyjazny dla środowiska i z surowców
dostępnych w naszym regionie.
Warto więc wybrać się na weekendowy wypoczynek do małego
spokojnego miasteczka, gdzie można spotkać stare rzemiosło, wyroby
oparte na regionalnych produktach czy lokalną żywność. Spędzając tu
czas, można przypomnieć sobie dawne lata, dawne zwyczaje, naturalny
smak domowych potraw i odetchnąć świeżym powietrzem.
Z ofertą Cittaslow i miast wchodzących w skład sieci będzie można
zapoznać się 19-21 kwietnia na Targach Turystyki i Wypoczynku LATO
2013 w Warszawie (Cittaslow będzie tu miało swoje stoisko) oraz
18 maja w Olsztynku podczas dorocznego Festiwalu Cittaslow.
Inicjatywa miast Cittaslow rozwija się w Polsce dalej – przystąpiły
do niej kolejne miasta z województwa warmińsko-mazurskiego:
Nowe Miasto Lubawskie, Ryn, Olsztynek i Lubawa, a także Murowana
Goślina z wielkopolskiego. W ten sposób polska sieć wykroczyła
poza Warmię i Mazury.

