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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

24 maja: Festiwal Cittaslow 2014 w Rynie

Spokojne miasta, które pociągają
Prezentacja miast
i ich oferty, występy
artystyczne
i degustacje — to
wszystko czeka 24
maja na gości,
którzy przybędą do
Rynu. W najbliższą
sobotę w tym
urokliwym mieście
odbędzie się piąta
edycja Festiwalu
Cittaslow. Każdego
roku impreza
odbywa się
w innym
warmińskomazurskim
miasteczku dobrego
życia.

Gospodarz tegorocznej imprezy — Ryn — odebrał certyfikat przyjęcia do sieci w październiku 2012 roku

Festiwal Cittaslow to doskonała okazja do zaprezentowania
rosnącego z roku na rok potencjału Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, która aktualnie zrzesza już czternaście
miejscowości z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Bogaty program imprezy przewiduje m.in. prezentację wyrobów rzemieślni-

czych i występy zespołów muzycznych z miasteczek członkowskich Cittaslow, kiermasz
żywności naturalnej i tradycyjnej, konkursy z nagrodami
i inne atrakcje. Mieszkańcy
Rynu, zaproszeni goście oraz
przebywający w mieście turyści
będą mieli okazję skorzystać
z bezpłatnej degustacji potraw,
przygotowanej specjalnie na tę

okazję przez restauratorów —
członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.
Ważną częścią Festiwalu będzie konferencja pt. „Miasta
Cittaslow a rozwój społeczności“, w której udział potwierdzili m.in. reprezentanci międzynarodowych władz Sieci
i Komitetu Naukowego, samo-

Fot. Archiwum

rządowcy, naukowcy, a także
liczni przedstawiciele mediów.
Festiwal zakończy wieczorny
koncert chórów z Warmii i Mazur.
Organizatorem Festiwalu jest
samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, członek
wspierający Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.

Szczegółowy program Festiwalu na stronie: www.cittaslowpolska.pl

Odbywający się co roku Festiwal Cittaslow to dla miast
członkowskich doskonała okazja do zaprezentowania bogatego
dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Fot. Archiwum

Z każdym rokiem jest ich więcej
Coraz więcej miast z naszego
regionu przystępuje do
Cittaslow — sieci skupiającej
niewielkie miasteczka z całego
świata. Na Warmii i Mazurach
jest ich już czternaście.
W bieżącym roku decyzją
Międzynarodowego Komitetu
Koordynującego Cittaslow do
sieci przyjęto: Górowo Iławec-

kie, Nidzicę oraz Pasym.
Uchwałę w sprawie przystąpienia podjęła też Rada Miasta Bartoszyce 27 marca 2014
roku.
Cittaslow swoim zasięgiem
obejmuje cały świat. Należy do
niej 187 miast z 28 krajów. Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow zrzesza już 15 miast (Barczewo, Biskupiec, Bisztynek,

Dobre Miasto, Górowo Iławeckie, Gołdap, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe
Miasto Lubawskie, Olsztynek,
Pasym, Reszel i Ryn z Warmii
i Mazur oraz Murowana Goślina z Wielkopolski). Dzięki
temu jest drugą pod względem
liczby członków (po włoskiej)
siecią krajową na świecie. Procedurę certyfikacji zakończyły

już: Kalety z województwa śląskiego oraz Rejowiec Fabryczny z województwa lubelskiego.
Decyzja o ich przystąpieniu do
sieci powinna zapaść podczas
Międzynarodowego Zgromadzenia Cittaslow w Holandii w
czerwcu 2014 roku.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow to organizacja
non profit, zrzeszająca mias-

teczka liczące do 50 tysięcy
mieszkańców. Jej członkowie
pracują nad poprawą jakości życia lokalnych społeczności
w różnych jego aspektach, poprzez tworzenie strategii z zakresu polityki środowiskowej
i infrastrukturalnej, utrzymywanie i rozwój cech terytorium, waloryzację produkcji
lokalnej, wspieranie kultury

gościnności. To pochwała dla
kultury dobrego życia. „Żyj powoli” – tak głosi proklamacja
miast skupionych wokół inicjatywy Cittaslow. Ruch Cittaslow narodził się w 1999 r. z pomysłu Paolo Saturniniego, burmistrza miasta Greve di Chianti we Włoszech i jest rozszerzeniem filozofii Slow Food na
społeczności lokalne.

345113OTBR–A

