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Cittaslow – miasta z pomysłem

Zapraszamy: Miasteczka Cittaslow to miejscowości niewielkie, w których
żyje się dobrze i spokojnie, choć wiele się w nich dzieje. Tu dba się o krajobraz,
infrastrukturę, środowisko, tradycje, gościnność i spokój. Organizowanych
jest mnóstwo imprez kulturalnych, muzycznych, sportowych i turystycznych,
angażujących zarówno gości odwiedzających miasta, jak i mieszkańców.
Zapraszamy do przyjazdu, szczególnie na weekend!
Atrakcje: Warmia,
Mazury i Powiśle to
region pełen uroku, czaru
i osobliwości, a przede
wszystkim kraina pięknej
przyrody. 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,
mrocznych zagajników i kompleksów leśnych zadomowiły się wsie,
oddalone od siebie często o wiele kilometrów. Warmia, Mazury i Powiśle to
także pełne uroku miasteczka oferujące spokój. Można w nich spotkać stare
rzemiosło, wyroby oparte na regionalnych produktach, żywność regionalną,
ale też dobrej klasy bazę noclegową.
Najważniejsze coroczne wydarzenia: Festiwal Miast Cittaslow
organizowany corocznie w innym mieście Cittaslow na Warmii, Mazurach
i Powiślu. W sobotę 18 maja 2013 odbył się już po raz czwarty, tym
razem w Olsztynku. Rynek miasta zapełnił się straganami, na których
prezentowały się wszystkie miasta Cittaslow, reprezentujący ich
rzemieślnicy oraz członkowie sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury
Więcej informacji na stronach:

www.cittaslowpolska.pl
www.cittaslow.org

Powiśle. Na festiwalowej scenie artystycznej
prezentowały się zespoły z miast Cittaslow,
gościnnie zespoły z obwodu kaliningradzkiego, a wieczorną gwiazdą
był zespół Zbigi Band z Olsztyna. Mieszkańcy i turyści mieli możliwość
bezpłatnej degustacji dań regionalnych specjalnie przygotowanych na
tę imprezę.
Międzynarodowa Niedziela Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu:
zawsze w ostatnią niedzielę
września (w tym roku
jest to 29). Tego dnia,
każde miasto Cittaslow
może zorganizować jedną
lub więcej lokalnych
inicjatyw w celu promocji
i propagowania idei bycia
Cittaslow. W bieżącym
roku do tego wydarzenia
włączają się wszystkie
miasta Cittaslow ze swoimi
indywidualnymi pomysłami imprez promujących ideę stowarzyszenia.
Te wydarzenie organizowane jest również w pozostałych miastach Cittaslow
na całym świecie.
Rozwój sieci na Warmii, Mazurach i Powiślu: aktualnie rady dwóch miast
– Barczewa i Dobrego Miasta – podjęły uchwałę o przystąpieniu do sieci
i trwa ich procedura certyfikacyjna.
Krótkie zestawienie danych: Cittaslow na świecie to 176 miast
z 27 krajów. Polska Krajowa Sieć liczy 10 miast. To 9 miasteczek na Warmii,
Mazurach i Powiślu: Biskupiec, Bisztynek, Gołdap, Lidzbark Warmiński,
Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Reszel, Ryn oraz jedno
w Wielkopolsce – Murowana Goślina.

