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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: V Festiwal Cittaslow

Święto miast spokojnego życia
Przedstawiciele wszystkich polskich miast
Cittaslow oraz miast pretendujących
spotykają się co roku podczas Festiwalu
Cittaslow. Tym razem w Rynie.
Na jeden dzień brzegi Jeziora Ryńskiego zamieniły się
w „uliczkę Cittaslow“, na której stanęły stragany pełne rękodzieła, sztuki ludowej oraz
regionalnych przysmaków.
Na poszczególnych stoiskach
prezentowali się przedstawiciele wszystkich miast spod
znaku ślimaka — można więc
było porównać ich tradycje
kulturalne i kulinarne. Organizatorzy festiwalu nie zapomnieli o najmłodszych —
podczas imprezy odbywały
się pokazy walk rycerskich,
zabawy i konkursy.
Mieszkańcy Rynu oraz turyści mieli też możliwość bezpłatnej degustacji regionalnych dań, które przygotowały dwie restauracje należące
do sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle: Gościniec „Ryński
Młyn“ z Rynu oraz Restauracja „Krys-Stan“ z Olsztyna.
Atrakcją Festiwalu Cittaslow była wielka scena, na

www.cittaslowpolska.pl

Sieć Cittaslow powstała w 1999 roku. Wtedy nikt nie spodziewał się, że w ciągu 15 lat ruch
tak się rozwinie, że będzie zrzeszać prawie 200
członków na obszarze zamieszkanym przez trzy
miliony ludzi. Ideą powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow była ochrona unikalności małych miasteczek. Cittaslow to międzynarodowy znak dla społeczności małych miast,
które dążą do stworzenia wyższych standardów życia dla swoich
mieszkańców, przedsiębiorców i gości ich odwiedzających. Sieć
stara się zaistnieć w świadomości mieszkańców w celu zachowania
tych wartości. Często są one najbardziej cenione, kiedy znikają.
Cittaslow jest po to, by je chronić. Uczymy szacunku dla krajobrazu, ziemi rolnej, miejsc naturalnych, które otaczają nasze
miasta. Łączymy tradycję z innowacyjnością obszarów wiejskich.
Sprzyjamy rozwojowi lokalnej żywności oraz tworzeniu rynków
zbytu dla tego sektora działalności. Trzeba pamiętać, że Cittaslow
to też integracja mieszkańców i zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska.

Jarosław
Słoma,
wicemarszałek
województwa
warmińskomazurskiego

Polska Krajowa Sieć Cittaslow to 14 miast warmińskomazurskich oraz po jednym
z wielkopolskiego, lubelskiego i śląskiego. W kolejce ustawiają się miasta z pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i opolskiego. Za parę
lat ta idea oplecie Polskę, ale
kolebką ruchu Cittaslow
w Polsce są i pozostaną miasta warmińsko-mazurskie.
Uważamy, że to bardzo dobrze, iż kilkanaście miasteczek na Warmii i Mazurach
ma wizje rozwojowe i myśli
o dalszej perspektywie niż
koniec kadencji. Beneficjentami tego projektu są głównie
mieszkańcy i turyści. Spokojne życie nie oznacza stagnacji i marazmu. Życie małomiasteczkowe jest uświęcone pewną tradycją, jest bliskie i przyjazne ludziom,
i chodzi o to, żebyśmy w tym
pędzie ku nowoczesności nie
utracili takiego kolorytu lokalnego, przyjaźni, zauważenia sąsiada, jako przeciwwagi anonimowości życia w dużym mieście. Tu każde z miasteczek tworzy własną wizję,
ważne, że zaczynają rozwijać

której prezentowały się zespoły muzyczne z poszczególnych miast członkowskich.
Gwiazdą wieczoru były chóry z Warmii i Mazur: Młodzieżowy Chór Collegium Juvenum, Chór Cantata Elbląg
oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Kortowo“.
Podczas gdy na nabrzeżu
trwała impreza, na zamku
w Rynie odbywała się konferencja pt. „Miasta Cittaslow a rozwój społeczności“.
Wzięli w niej goście zagraniczni, samorządowcy, naukowcy i przedstawiciele mediów.
V Festiwal Cittaslow odbywał się w powiększonym
gronie miast członkowskich.
W przeddzień imprezy odbyło się posiedzenie Polskiej
Krajowej Sieci Cittaslow, na
którym w szeregi sieci przyjęte zostały: Kalety i Rejowiec Fabryczny. Tym samym
w Polsce mamy już 17 miast
Cittaslow.

Arnoud Rodenburg,
wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, burmistrz Midden-Delfland
w Holandii

Odwiedzajcie
miasteczka Cittaslow

Knut Gustav Woie,
burmistrz Eidskog w Norwegii

Pochodzę z niewielkiego miasteczka, liczącego 6200 mieszkańców. Członkiem
Cittaslow jesteśmy od 2007 roku - do sieci przystąpiliśmy wraz z trzema innymi norweskimi miastami. W ramach ruchu Cittaslow proszę nie zapominać o historii.
Małe społeczności tonące w morzu centralizacji, komercjalizacji i realizacji globalnych celów politycznych powinny pamiętać o swoich korzeniach. Powinniśmy do nich wracać. Powinniśmy zadawać sobie pytania: kim jesteśmy, co jest naszą kulturą i dokąd zmierzamy? Filozofią Cittaslow jest budowanie naszych społeczności od dołu do góry. Pragniemy
przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju naszych miast
i regionów. Zdołamy to osiągnąć, jeżeli będziemy znali naszą historię. Poznajmy nasze najważniejsze atuty dotyczące
produkcji żywności, rzemiosła i wartości ogólnoludzkich oraz
promujmy je u siebie i na zewnątrz. Teraz jesteśmy menedżerami przyszłych pokoleń, działamy na ich rzecz. Proszę
nie wymagać od innych więcej niż się oczekuje od samego siebie. Proszę odnaleźć dobre wartości, żyć nimi i dzielić się nimi.

się w kontekście pewnej dbałości i odpowiedzialności.
A dla nas z punktu widzenia
regionu jest to znakomity
biznes, bo powstaje nowy
produkt turystyczny. Możemy
już w tej chwili powiedzieć, że
jeśli chcecie spędzić parę dni
na Warmii i Mazurach, odwiedzajcie miasteczka Cittaslow. Dziś będziecie w Rynie,
jutro w Gołdapi, pojutrze
w Lidzbarku Warmińskim
czy nad Zalewem Wiślanym.
Zobaczycie coś specyficznego,
spotkacie się z gościnnością,
otwartością. Są to określone
wartości. To dźwiga też region, bo nie jest tak, że mają
rozwijać się tylko najważniejsze ośrodki gospodarcze,
ale również małe miasteczka,
które choć nie pełnią dziś
dawnych funkcji, jednak
świetnie odnajdują się w nowej rzeczywistości. Nowy produkt turystyczny już istnieje.
„Szlak Ślimaka“ – tak nazywa
się trasa zwiedzania warmińsko-mazurskich miasteczek Cittaslow. Nowa oferta
obejmuje obecnie ich 14 –
niewielkich kilkunastotysięcznych miejscowości, które mają do zaoferowania turystom ciekawe zabytki, regionalną kuchnię, wyroby
rzemiosła, piękne krajobrazy,
a przede wszystkim spokój
tak niezbędny do dobrego
wypoczynku.

Józef Karpiński,
burmistrz Rynu

Ryn po przejściu całej procedury przystąpienia do Cittaslow jest w sieci od października 2012 roku. Od wielu lat poprawiamy warunki bytu i życia mieszkańców, a
przystąpienie do sieci potwierdza naszą
drogę rozwoju. To jest jak zobowiązanie, że będziemy dalej
iść w tym kierunku, a nie w innym. Obecność w sieci pomaga
nam tworzyć coraz lepsze warunki dla naszych mieszkańców:
przestrzenie do rekreacji, wypoczynku i dobrego życia.
Znaczek ślimaka, który jest symbolem Cittaslow, przyciąga do nas turystów. A im więcej turystów, tym więcej pieniędzy napływa do naszych przedsiębiorców, powstają
miejsca pracy, rozwijamy się. Mamy jeszcze tyle możliwości
rozwoju, tyle potrzeb, że czeka nas w kolejnych latach wiele pracy. Najbliższe inwestycje w Rynie, które pomogą w rozwoju i promocji miasta, to budowa nabrzeża z ciągiem spacerowym z dużą liczbą elementów zieleni i małej architektury. Zbudujemy też targowisko. W planach mamy też budowę parku edukacji, rozrywki i kultury z wykorzystaniem
budynku starego przedszkola.
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