„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

Pasym

Nowe miasta w Cittaslow

R

uch Cittaslow powstał w 1999 roku we
Włoszech. Jego ideą jest rezygnacja z intensywnego stylu życia na rzecz harmonii, natury
i tradycji. Logo sieci – pomarańczowy ślimak – ma
symbolizować ucieczkę od wielkomiejskiego
pośpiechu i być gwarancją dobrej jakości życia.
Obecnie Cittaslow zrzesza 187 miast z 28 krajów, z czego w Polsce 15 i ich liczba wciąż rośnie.
W kwietniu 2014 – po spełnieniu statutowych
wymogów związanych z ochroną środowiska,
odtwarzaniem historycznej zabudowy, promocją

Nidzica
regionalnej żywności, gościnnością wobec turystów i infrastrukturą służącą poprawie jakości
życia mieszkańców – Międzynarodowy Komitet
Koordynujący obradujący w Cisternino we Włoszech przyjął do stowarzyszenia trzy kolejne warWięcej informacji na stronach:

www.cittaslowpolska.pl
www.cittaslow.org

mińsko-mazurskie miasteczka: Nidzicę, Pasym
i Górowo Iławeckie.
Nidzica – „Brama Warmii i Mazur” – położona
nad rzeką Nidą niedaleko źródeł rzeki Łyny. Nad
miastem góruje krzyżacki zamek z 1370 roku,
który często opanowuje Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej kultywujące tradycje rycerskie
i wiedzę o historii średniowiecznej Europy. Stąd
corocznie wyruszają pod niedaleki Grunwald.
Doroczną imprezą jest Festiwal Potraw z Mięsa
Drobiowego, którego uczestnicy przygotowują
potrawy z mięsa pozyskanego z tradycyjnych
ras oraz naturalnego chowu i sposobu żywienia.
Warta uwagi jest należąca do Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wytwórnia Miodów Pitnych powstała w 1958 roku, a mieszcząca się w zabytkowym
budynku z 1868 roku. Na entuzjastów dwóch kółek czekają liczne trasy rowerowe o znaczących
nazwach, takich jak: Tatarska, Bursztynowa czy
Generała Samsonowa. Prowadzą one przez tereny o różnorodnym bogactwie kulturowym i przyrodniczym. Ich łączna długość wynosi ok. 120 km.
Pasym – „Spokój w otoczeniu jezior” – położony pomiędzy trzema jeziorami: Kalwą (562 ha),
Leleskim (423 ha) i Gromem (240 ha). Największym z okolicznych zbiorników jest jednak jezioro
Sasek Wielki (870 ha). Jednym z najcenniejszych
zabytków jest tu gotycki kościół ewangelicko-augsburski z 1391 roku. W jego wnętrzu godne

uwagi są gotyckie ławki,
krucyfiks z XVI w., ołtarz
z 1673 r. oraz ambona
z 1680 r. W sezonie zimowym Pasym i okolice
stają się wymarzonym
miejscem do uprawiania narciarstwa biegowego.
Przed wojną istniała tu nawet skocznia narciarska. Bogata baza noclegowa nad jeziorami umożliwia spokojny relaks o każdej porze roku.
Górowo Iławeckie – „Miasto wielu kultur” –
leżące z dala od głównych szlaków tranzytowych,
niedaleko granicy z obwodem kaliningradzkim
nad Młynówką i jeziorem Garnarskim. Zabytkowe kamienice, mury miejskie z XV wieku, wieża
ciśnień oraz unikatowe Muzeum Gazownictwa to
bez wątpienia jego atuty. Trzeba też zajrzeć do
cerkwi grekokatolickiej (kiedyś kościoła rzymskokatolickiego, a później ewangelickiego) ze wspaniałym ikonostasem. Miasta partnerskie Górowa
to niemieckie Verden (Aller), w którym mieszkają
potomkowie przedwojennych mieszkańców Górowa, ukraińskie Pustomyty, ponieważ z Ukrainy

Górowo
Iławeckie
pochodzi większość aktualnych mieszkańców
miasta oraz pobliski rosyjski Bagrationowsk (kiedyś Iławka), od którego właśnie wywodzi się drugi człon nazwy miasta. Ważną częścią miasta jest
Zespół Szkół z Ukraińskim
Językiem Nauczania.

