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„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

Coraz więcej miast Cittaslow
Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow zrzesza dwanaście miast członkowskich — aż
jedenaście z nich znajduje się na Warmii i Mazurach. To oznacza, że nasz region jest
miejscem dobrym do życia dla mieszkańców i przyjaznym dla turystów. Idea
Cittaslow zatacza coraz szersze kręgi, a z roku na rok przybywa chętnych do
zasilenia szeregów sieci spod znaku ślimaka.
Polska Krajowa Sieć Miast
Cittaslow została zarejestrowana 13 kwietnia 2007 roku.
Pierwszym miastem w Polsce,
które podjęło decyzję o przystąpieniu do sieci był Reszel
(miasto wiodące), a następnie,
w tym samym roku, dołączyły:
Biskupiec, Bisztynek i Lidzbark Warmiński. Od samego
początku członkiem wspierającym Cittaslow jest samorząd
województwa warmińsko-mazurskiego.
Członkowie stowarzyszenia
promują ideę Cittaslow wśród
innych miast, nie tylko z naszego regionu. Dziś światowa sieć
liczy 182 członków z 28 państw
całego świata i dalej się rozwi-

ja. 26 listopada decyzję o przystąpieniu do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow
podjęła Rada Miasta Pasym.
Obecność w sieci daje korzyści w postaci poprawy wizerunku miasta, szerokiej promocji i dużej wymiany doświadczeń. Aby stać się Cittaslow miasto musi spełnić wiele wymagań, które dotyczą:
ochrony środowiska, infrastruktury miejskiej, produktów
lokalnych, gościnności, turystyki, promocji, a przede wszystkim kultywowania tradycji historycznych, kulturowych i kulinarnych. Nieodzownym elementem funkcjonowania Cittaslow jest włączanie miesz-

Gołdap —od 13.04.2013 r.

W 1565 roku pruski książę Albrecht założył tu miasto obronne, które miało wzmocnić ten
rejon Prus Wschodnich. Pięć lat
później Gołdap otrzymała prawa miejskie. Przez stulecia
miasto przechodziło z rąk do
rąk i dopiero po drugiej wojnie
światowej ostatecznie znalazło
się w granicach Polski. Wtedy
też dostrzeżono zdrowotne właściwości tutejszego mikroklimatu. Dziś Gołdap jest jedynym
miastem na Warmii i Mazurach, które uzyskało status
uzdrowiska. To doskonałe
miejsce dla osób, które cenią
spokojny wypoczynek. Warto tu
zobaczyć konkatedrę NMP

Matki Kościoła, Las Kumiecie,
gdzie podczas II wojny światowej mieściła się kwatera Luftwaffe oraz podziwiać panoramę
miasta z odrestaurowanej wieży ciśnień. Tutejszym kulinarnym przysmakiem są — niespotykane w innych częściach
kraju — kartacze. W uzdrowiskowej części miasta na uwagę
zasługują tężnie, promenada
wzdłuż jeziora oraz pijalnie
wód leczniczych. Do Gołdapi
powinni też wybrać się miłośnicy sportów zimowych,
a szczególnie narciarstwa —
czekają na nich wyciągi, tory
zjazdowe oraz pełna infrastruktura dla narciarzy.

kańców do realizacji idei miast
dobrego życia.
Największą coroczną imprezą jest — odbywający się wiosną w jednym z miast członkowskich Warmii i Mazur —
Festiwal Polskich Miast Cittaslow. W latach ubiegłych organizowały go Reszel, Lidzbark
Warmiński i Nowe Miasto Lubawskie. Gospodarzem tegorocznego, już czwartego festiwalu był Olsztynek. Impreza
jest doskonałą okazją do zaprezentowania rosnącego potencjału miast członkowskich.
Podczas festiwalu promowana jest idea Cittaslow, a przedstawiciele miast prezentują
swoje dziedzictwo historycz-

ne, kulturowe i kulinarne. Są
pokazy, degustacje, występy,
koncerty. Gośćmi festiwalu są
przedstawiciele najwyższych
międzynarodowych władz stowarzyszenia.
Drugim ważnym i cyklicznym wydarzeniem jest Światowa Niedziela Cittaslow, która co
roku odbywa się w ostatnią
niedzielę września. W tym dniu
w miastach członkowskich na
całym świecie odbywają się imprezy, nawiązujące do idei spokojnych miast — rajdy rowerowe, koncerty, wycieczki
z przewodnikami, prezentacje
lokalnej żywności i rękodzieła,
konkursy i atrakcje dla dzieci
i dorosłych, wystawy.

Barczewo — od 9.11.2013 r.

Barczewo jest niewielkim
miasteczkiem na Warmii w powiecie olsztyńskim. Zbudowane jest na planie prostokąta
z centralnie położonym rynkiem. Sporo tu historycznych
pamiątek, świadczących o wielokulturowości miasta, m.in.
kościół św. Anny i Szczepana,
kościół św. Andrzeja Apostoła,
Kościół Ewangelicki oraz dawna synagoga, która dziś pełni
rolę galerii sztuki. Znajduje się
tu też jedyny w Polsce zabytkowy kościół, zlokalizowany
na terenie zakładu karnego.
Przez Barczewo płyną dwie
rzeki: Pisa i Kiermas, sporo tu
mostów i kładek, dlatego Bar-

czewo bywa nazywane „Małą
Wenecją Północy“. Władze
miasta dbają o to, by było ono
coraz bardziej przyjazne zarówno mieszkańcom, jak i turystom. W 2011 roku zakończyła się rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta. Wymieniono sieci wodociągowe,
kanalizacyjne, gazowe i energetyczne. Mieszkańcy miasta
i turyści mają do wyboru szeroką ofertę kulturalną. Co roku
w Barczewie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. Feliksa Nowowiejskiego,
wyścig kolarski „Tour de Warmia“, Dni Barczewa czy Dożynki Gminne.

Miasta członkowskie
Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow:
2007 r. — Reszel, Biskupiec, Bisztynek, Lidzbark Warmiński
2010 r. — Nowe Miasto Lubawskie, Murowana Goślina
2012 r. — Lubawa, Olsztynek, Ryn
2013 r. — Barczewo, Dobre Miasto, Gołdap

Biuro Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow:
Departament Polityki Jakości, Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, pok. 220, 10-447 Olsztyn
E-mail: bjz@warmia.mazury.pl

Plany na 2014 rok:
• marzec — Lubawa — warsztaty dla pretendentów
• 28-30 marzec — Katowice — udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Glob
• maj — Ryn — Festiwal Miast Cittaslow
• 28 września — miasta Cittaslow — Światowa
Niedziela Cittaslow

www.cittaslowpolska.pl
www.cittaslow.org

Dobre Miasto — od 9.11.2013 r.

Dobre Miasto leży w centrum Warmii nad rzeką Łyną.
Jego historia sięga średniowiecza. Miasto założono na
sztucznej wyspie, w miejscu,
gdzie kiedyś istniała pruska
osada. Prawa miejskie posiada
od 1329 roku. Przed wiekami
miasto było otoczone murami
obronnymi z trzema bramami.
Istniejącą do dziś pozostałością
po tamtych czasach jest „Baszta Bociania“. Dobre Miasto
było częścią Diecezji Warmińskiej, duże znaczenie dla rozwoju miasta miała Kapituła
Kolegiacka. Kanonicy postawili w Dobrym Mieście kościół,
szpital i szkołę parafialną. Jed-

nak czas największego rozwoju miasta przypada na XIX
wiek. Oprócz kolegiaty, która
dziś nosi miano Bazyliki
Mniejszej, warto zobaczyć kościół pw. św. Mikołaja, kościół
ewangelicki, w którym znajduje się biblioteka oraz „Basztę Bocianią“, mieszczącą muzeum historii miasta. Miasto
stale się rozwija, podnosząc
jakość życia mieszkańców. Powstają nowe osiedla mieszkaniowe, centra rozrywki i rekreacji. Spokój małego miasta,
mnóstwo zieleni, ciekawe zabytki i regionalna kuchnia
sprawiają, że warto miasto
zwiedzać i w nim mieszkać.
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