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idei Cittaslow, roz-

woju małych miaste-

czek i warunkach

przystąpienia do sieci,

rozmawiamy z Jackiem

Protasem, Marszałkiem

Województwa Warmiń-

sko-Mazurskiego

— Panie Marszałku, czy rozwijanie turystyki

w małych miasteczkach ma sens?

— Oczywiście, można się o tym przekonać zwłasz-

cza w krajach, gdzie turystyka jest istotną gałęzią

gospodarki. Do dużych, znanych na całym świecie

miast, jeździmy na wycieczki czy większe imprezy,

ale większość z nas woli odpoczywać w bardziej ka-

meralnych warunkach - w miejscach spokojnych,

mniej tłocznych i z dala od wielkomiejskiego

zgiełku. A do tego idealnie nadają się małe mias-

teczka, gdzie nikt się nie spieszy, nie ma hałasu i tłu-

mów. Na zabytkowej starówce nie znajdziemy ba-

rów z fast-foodami, tylko miłe knajpki

z przysmakami regionalnej kuchni. To między in-

nymi właśnie kuchnia ma przyciągać, kusić, za-

chwycać. Miasta Polskiej Krajowej Sieci Miast 

Cittaslow doskonale zdają sobie sprawę z tego, że

dziedzictwo kulinarne regionu jest ważnym ele-

mentem dziedzictwa kulturowego. Kuchnia regio-

nalna, z tradycyjnymi przepisami, lokalnymi pro-

duktami i swojskim jedzeniem odgrywa ogromną

rolę w promocji każdego regionu, o ile potrafi się

umiejętnie czerpać z jej bogactwa. 

— Czy nasze województwo ma potencjał, aby roz-

wijać się w Cittaslow?

— Moim zdaniem, zdecydowanie tak. Weźmy przy-

kład Reszla, które jako pierwsze miasto w Polsce

przystąpiło do sieci miast dobrego życia. Ma nie-

zwykle ciekawą historię, kiedyś był silnym ośrod-

kiem kulturalnym i gospodarczym. I chociaż dziś

aglomeracją nie jest, bardzo dba o historię, reali-

zuje program rewaloryzacji starej zabudowy, stale

się rozwija. Okazuje się, że może czerpać z tego ko-

rzyści, podobnie jak inne miasteczka z Warmii

i Mazur, które za przykładem Reszla zdecydowały

się na wstąpienie do sieci Cittaslow. Uważam, że

podobny potencjał ma jeszcze wiele innych miast,

w których żyje mniej niż 50 tysięcy mieszkańców. 

— Jak wiąże się funkcjonowanie miast naszego

województwa w sieci Cittaslow z wizerunkiem

i promocją regionu?

— Jednym z priorytetów strategii rozwoju woje-

wództwa warmińsko-mazurskiego jest zwiększenie

potencjału turystycznego naszego regionu. Miasta

należące do sieci doskonale rozumieją, że aby przy-

ciągnąć turystów, trzeba postawić na gościnność,

dbać o serdeczną atmosferę, promować tradycję,

lokalną kuchnię, wspierać przedsięwzięcia podkre-

ślające wyjątkowy charakter regionu oraz chronić

lokalne środowisko. Miasto musi mieć dobry sys-

tem powietrza i wody, wspierać rozwój rolnictwa,

tworzyć publiczne obszary zieleni. Regulamin sieci

nakłada obowiązek poprawy infrastruktury miej-

skiej: tworzenia miejsc do wypoczynku i zabawy,

likwidowania barier architektonicznych, rewitaliza-

cji oryginalnych zabytków

i dzieł o kulturowej lub histo-

rycznej wartości. Marka Citta-

slow gwarantuje lepsze wa-

runki życia dla mieszkańców,

ale też przyciąga turystów.

17-18 września 2010 r.: Festiwal Cittaslow w Reszlu 
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Egzemplarz bezpłatny

W połowie września do jednego z miast założycielskich Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow
przyjadą przedstawiciele Cittaslow z Polski i zagranicy. Podczas imprezy będzie można spróbować
regionalnych produktów wytworzonych na bazie lokalnych surowców, które na swoich stoiskach
będą serwowali członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla. 
Wystąpią też zespoły muzyczne z pięciu polskich miast członkowskich Cittaslow. Festiwal będzie
więc pełen kulturalnych i kulinarnych atrakcji. 

Korzystajmy z gościnności małych miast
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C
ittaslow jest niejako rozszerzeniem ideologii

Slow Food, która jest protestem przeciw przy-

spieszeniu współczesnego świata i szybkiemu, lek-

komyślnemu jedzeniu. Jemy w pośpiechu, nie

mamy czasu delektować się posiłkiem, nie dbamy

o jakość pożywienia. Codziennością są półpro-

dukty odgrzewane w mikrofalówce czy posiłki

w barach szybkiej obsługi.

Żywność dobrej jakości 
przeciwko fast-foodom
Stowarzyszenie Slow Food chce ocalić od zapo-

mnienia wszystkie „ginące gatunki“ potraw oraz ich

składniki. Powinniśmy chronić zagrożone gatunki

zwierząt, zboża, owoce, zioła i rośliny przyprawowe,

także te dziko rosnące. Trzeba ratować produkty

oryginalne i niespotykane w innych miejscach na

świecie. Żywność w stylu Slow Food jest nisko prze-

tworzona, wytwarzana metodami tradycyjnymi,

z całkowitym pominięciem zaawansowanych tech-

nologii produkcji żywności. Slow Food wspiera wy-

twórców dobrej żywości, a idea organizacji nie do-

puszcza między innymi: miksowania, ścierania

i oddziaływania wysokim ciśnieniem. Zabronione

jest stosowanie sztucznych dodatków, barwników,

aromatów, konserwantów, zamienników, polepsza-

czy smaku i zapachu. Metody wykorzystywane

w technologii slow to tradycyjne wędzenie, dusze-

nie, marynowanie, dojrzewanie, wyciskanie.

Wszystkie surowce używane do wytwarzania żyw-

ności muszą być całkowicie naturalne. Taka żyw-

ność ma nie tylko niezwykły smak i zapach, ale też

więcej wartości odżywczych. Jest bardzo zbliżona

do żywności naturalnej, dzięki czemu jest dobrze

przyswajalna przez organizm. Takie pożywienie jest

po prostu zdrowe i bezpieczne.

Turysta je powoli i zdrowo
Idea Slow Food to nie tylko zdrowa, mało przetwo-

rzona, tradycyjna żywność. Filozofia ruchu prze-

nosi się na inne sfery życia. Cittaslow to jej rozsze-

rzenie i kontynuacja. W „powolnych“ miastach

duży nacisk kładzie się na zdrowe, regionalne je-

dzenie, a przysmaki tradycyjnej kuchni można

zjeść w licznych knajpkach czy restauracjach. Uni-

kalne potrawy miasta czy regionu są jednym z ele-

mentów, które przyciągają turystów. Popularność

fast foodów jest przecież wynikiem dużego tempa

życia i braku czasu na przygotowywanie i celebro-

wanie posiłków. Kiedy udajemy się na wakacyjny

odpoczynek, odpoczywamy też od codziennego,

szybkiego jedzenia. Odwiedzając dany region kraju

czy świata, chcemy spróbować lokalnych produk-

tów i potraw, które wyróżniają to miejsce spośród

wielu innych. Slow Food jest więc nieodłącznym

elementem miast należących do sieci Cittaslow. 

Slow Food w miastach Cittaslow

S
pokojny wypoczynek, bez pośpiechu, w miej-

scu o bogatej historii i ciekawej ofercie dla

przyjezdnych — miasta Cittaslow, choć niewielkie,

są idealnym miejscem do życia dla mieszkańców

i turystów. „Powolne miasta“ są wolne od chaosu,

stresu i ciągłej gonitwy bez celu, a ich mieszkańcy

nie spieszą się i delektują życiem.

Idea Cittaslow narodziła się we włoskim mias-

teczku Orvieto, na wzór Stowarzyszenia Slow Food,

który promuje regionalnych producentów, trady-

cyjne przepisy i smaki. Burmistrz Orvieto Paolo Sa-

turnini wpadł na pomysł rozszerzenia filozofii slow

food na społeczności lokalne, przybliżenia ich do

koncepcji dobrego życia oraz przeniesienia tej kon-

cepcji w praktyce do życia codziennego. W krótkim

czasie włoski pomysł powieliły miasta z innych kra-

jów i promocja miejsc dbających o komfort życia

rozszerzyła się na cały świat. Do tej pory w Citta-

slow znalazło się 135 miast z 20 krajów.

Dobre życie w małych miastach
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittaslow

jest organizacją non-profit, której celem jest pro-

mowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego ży-

cia poprzez badania, eksperymentowanie oraz sto-

sowanie rozwiązań dotyczących organizacji

miasta. Stowarzyszenie składa się z władz admi-

nistracyjnych miast liczących mniej niż 50 tysięcy

ludności, które zobowiązały się pracować nad po-

prawą jakości życia ich mieszkańców. Dlaczego 50

tysięcy? Bo osoby zajmujące się zagospodarowa-

niem przestrzennym miast i socjolodzy uznali, że

najbardziej ludzkim wymiarem życia jest mieszka-

nie w takich małych aglomeracjach. Modelem jest

tu miasto późnego średniowiecza i renesansu. 

Nowe centrum — na peryferiach
Cittaslow to pewien sposób bycia, odmienny od

tego, który dominuje we współczesnym świecie.

To życie w zwolnionym tempie, mniej gwałtowne,

nie tak prędkie i nastawione na wydajność, ale za

to bardziej ludzkie i poprawne. A co za tym idzie

— bardziej solidarne z obecnymi i przyszłymi po-

koleniami, szanujące to, co lokalne w świecie co-

raz bardziej globalnym. Życie w mieście Cittaslow

oznacza udostępnienie wszystkim, także miesz-

kańcom wielkich miast, wielkiego bagażu do-

świadczeń, wartości, wiedzy, nauki i sztuki, które

są obecne w małych centrach, na byłych terenach

marginalnych, prowincjach i peryferiach. Teraz

to one stają się nowymi centrami, zwróconymi

w przyszłość. Wykorzystują możliwości technolo-

giczne i kulturalne naszych czasów, nie zapomi-

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittaslow

Powolne   



nając jednocześnie o historii i tradycji, jaką po-

zostawili nasi przodkowie.

Slow nie znaczy w tyle
Cittaslow promuje użycie technologii zorientowa-

nych na poprawę jakości środowiska i tkanki

miejskiej, a także produkcję wyjątkowej żywności

i napojów wpływających na charakter regionu.

Dążą też do polepszenia dialogu i komunikacji

pomiędzy lokalnymi producentami i konsumen-

tami, przez co rozwija się branża produkcji żyw-

ności, używająca naturalnych i przyjaznych dla

środowiska technik.

Pięć warmińskich miast w sieci
Polskie miasta ubiegały się o przyjęcie do sieci od

połowy 2004 roku. Jako pierwszy do Stowarzy-

szenia przystąpił Reszel — 12 lipca 2004 roku.

Obecnie do Cittaslow należy już pięć miasteczek

z naszego regionu oraz Samorząd Województwa

Warmińsko-Mazurskiego jako Członek Wspiera-

jący Cittaslow. Przynależność do sieci daje korzy-

ści w postaci poprawy wizerunku miasta oraz

szerszej promocji. Samorządy miast są za to zobli-

gowane do realizowania założeń regulaminu. Kry-

teria kwalifikowalności ulegną zmianie w 2011

roku na Międzynarodowym Zgromadzeniu Citta-

slow, które odbędzie się w dniach 24-26 czerwca

2011 roku w Lidzbarku Warmińskim. Wiele dzia-

łań spoczywa w gestii samych mieszkańców, któ-

rzy doskonale wiedzą, w jak wyjątkowym miejscu

mieszkają. Włączenie mieszkańców do realizacji

idei miast dobrego życia jest nieodzownym ele-

mentem Cittaslow. 

Aby stać się jednym z miast Cittaslow,
należy spełnić liczne podstawowe
parametry, dotyczące wielu dziedzin
Najważniejsze z nich to: 

— ochrona środowiska — tworzenie systemu kon-

troli jakości powietrza, rozwój alternatywnych

źródeł energii,

— infrastruktura miejska — tworzenie publicz-

nych obszarów zieleni, przywrócenie oryginalnych

warunków historycznych zabudowy miejskiej,

stworzenie infrastruktury miejskiej sprzyjającej

wygodzie i funkcjonalności życia mieszkańców,

dostosowanie przestrzeni architektonicznych do

poruszania się osób niepełnosprawnych,

— produkty lokalne — przeprowadzanie corocz-

nych spisów typowych produktów, wdrażanie pro-

gramów edukacji smaku,

— turystyka i promocja — gościnność, dobrze

oznaczone trasy turystyczne
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   miasta rosną w siłę

Reszel, Lidzbark Warmiński, Bisku-

piec, Bisztynek i Nowe Miasto Lu-

bawskie — w naszym regionie już pięć

miast wstąpiło do sieci Cittaslow,

a z pewnością w niedalekiej przyszłości

liczba ta wzrośnie. 

To niewielkie miasteczka, położone

z dala od wielkomiejskiego zgiełku,

posiadające niepowtarzalny klimat

i kameralną atmosferę. Czas w nich

płynie wolniej, a ludzie żyją spokojniej.

Każde z miast ma bogatą historię, od-

zwierciedloną w dużej ilości zabytków.

Spuściznę przeszłych pokoleń widać tu

o wiele bardziej niż w wielkich aglome-

racjach. Dla mieszkańców są ostoją

spokojnego życia, a dla turystów miejs-

cem idealnym do wypoczynku. Ciche

uliczki, klimatyczne knajpki z regional-

nymi przysmakami to siła małych mias-

teczek, która przyciąga turystów. 

Tu można wypocząć, poznać regio-

nalną tradycję, spróbować swoj-

skich produktów i po prostu na chwilę

zwolnić. Choć nasze miasta Cittaslow

leżą niejako na uboczu, nie oznacza to,

że są zacofane. Władze samorządowe

dbają o ich stały rozwój, polepszanie

warunków bytowych mieszkańców oraz

estetyzację terenów publicznych. Zda-

rza się, że są dużo sprawniej zorganizo-

wane niż wiele większych miast. 

Pamietają o przeszłości, 
patrzą w przyszłość
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Reszel
w Cittaslow od 2007 r. 

Ideę Cittaslow przekazujemy 
nowym miastom

Zdzisław Szypulski, 

burmistrz Reszla

— Skąd kilka lat temu wziął się pomysł, aby

miasto weszło w szeregi Polskiej Krajowej

Sieci Miast Cittaslow?

— Warunki, które musi spełnić miasto, aby stać się członkiem

stowarzyszenia są zbieżne z oczekiwaniami mieszkańców i turys-

tów, a wymogi te dotyczą poprawy życia w sferze polityki środo-

wiska, infrastruktury, poziomu lokalnej produkcji, tradycji i go-

ścinności, rzemiosła, usług i bazy noclegowej realizowanych tak,

aby sprawić, że miasto stanie się idealnym miejscem do życia.

Udział Reszla w Cittaslow oznaczał też podjęcie realizacji działań,

które sprzyjają promocji i reklamie miasta. Członkostwo oznacza

tworzenie projektów i ich realizowanie. Jednak wymogi stawiane

są także samym mieszkańcom. Chodzi o estetyzację miejsca,

w którym żyjemy. Dbanie o wygląd najbliższego otoczenia. Tego

musimy się nauczyć i sumiennie egzekwować od siebie samych.

A czasami wystarczy tak niewiele: donice z kwiatami na oknach

kamieniczek, wyeliminowanie graffiti na budynkach.

— Reszel jako pierwsze miasto zdecydowało się na przystąpie-

nie do sieci. Czy od tamtej pory zachęcacie inne miasta, by po-

szły waszym śladem?

— Oficjalnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia

Miast Cittaslow zostaliśmy w 2007 roku, od tamtej pory jes-

teśmy też liderem Poloskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow,

utworzonej w Polsce. Za naszym przykładem w krótkim czasie

podążyły: Lidzbark Warmiński, Bisztynek i Biskupiec,

a w lipcu tego roku do sieci przystąpiło Nowe Miasto Lubaw-

skie. Jakiś czas temu opowiedziałem w Nowym Mieście o zało-

żeniach Cittaslow oraz korzyściach płynących z członkostwa

w nim. Jak widać bardzo skutecznie. Staram się nieustannie

zachęcać inne miasta naszego regionu do zapoznania się z ideą

sieci. Uważam, że powinna być ona wpisana w statut każdej

gminy. Są to zadania, które muszą być realizowane, aby miesz-

kańcom żyło się jak najlepiej.

— Jakie wymierne korzyści otrzymało miasto z członkostwa

w sieci?

— Korzyści, które widzimy niemal od samego początku, to po-

prawa wizerunku Reszla i możliwość większej promocji z aktyw-

nym włączeniem w te działania wszystkich mieszkańców miasta.

Stale dążymy do stworzenia coraz lepszych warunków życia dla

mieszkańców oraz do wypoczynku dla turystów, tak aby idea

miast dobrego życia stawała się coraz bardziej realna. Jednak

Cittaslow to nie tylko korzyści, ale też zadania stojące przed sa-

morządem gminy. Przed nami jeszcze wiele wyzwań. Nie należy

zapominać, że zmiany są procesem długotrwałym, a będąc

w sieci, lokalna społeczność musi konsekwentnie wymagać od

siebie efektów tych zmian. Wszystko po to, by miasto było po-

strzegane jako miejsce wyjątkowe, idealne do życia. W dzień można zwiedzać zabytki, a wieczorem przychodzi czas na biesiadę

Położony na granicy Warmii i Mazur Reszel jest perełką turystyczną naszego regionu

Zamek w Reszlu zachował się w niemal idealnym stanie, gdyż przez wieki omijały

go kataklizmy i zawieruchy wojenne
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Lidzbark Warmiński
w Cittaslow od 2006r. 

Nasze miasto 
pięknieje w oczach

Artur Wajs, burmistrz 

Lidzbarka Warmińskiego

— W jaki sposób obecność w sieci Citta-

slow wpłynęła na funkcjonowanie miasta?

— Wiele naszych działań wynika z założo-

nych celów, powiązanych z ideą Cittaslow. W sieci jesteśmy od

2006 roku i od tamtej pory wiele się zmieniło. Lidzbark War-

miński, jako historyczna stolica Warmii i jedno z najstarszych

miast regionu znakomicie wpisuje się w filozofię sieci. Zależy

nam na poprawie jakości życia mieszkańców oraz stworzeniu

miejsca przyjaznego turystom, gdzie można odpocząć i gdzie

chce się powrócić. Przynależność do sieci jest ogromną szansą na

promocję oraz pomocą w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Inicjatywy podejmowane wspólnie z miastami włoskimi, nie-

mieckimi czy portugalskimi, pozwalają na przenoszenie na lidz-

barski grunt sprawdzonych na świecie rozwiązań.

— Jakie aktualne inwestycje prowadzone są w celu poprawy

wizerunku miasta?

— Jesteśmy w trakcie realizowania programów gospodarowania

odpadami komunalnymi, poprawiamy też wygląd zewnętrzny

Lidzbarka Warmińskiego. Duży nacisk kładziemy na kwestię es-

tetyki miasta. W ramach lokalnego programu rewitalizacji prze-

budowujemy obecnie drogi w ścisłym centrum miasta. Chcemy

przywrócić im historyczną nawierzchnię z kostki granitowej.

W planach jest wyłączenie jednej ulicy z ruchu samochodowego

i stworzenie deptaku. Oprócz ulic, remontujemy też mury

obronne, które były już w fatalnym stanie oraz stuletni ratusz.

Staramy się też co roku odnawiać kilka zabytkowych kamienic.

— Czy mieszkańcy miasta aktywnie włączają się w działania,

mające poprawić wygląd Lidzbarka i jakość życia w nim?

— Zdecydowanie tak. Mieszkańcy, widząc stare kamienice, któ-

rym przywracany jest dawny blask, decydują się na remonty

swoich budynków. Wiele wspólnot mieszkaniowych już odno-

wiło fasady swoich domów. Całe miasto powoli, ale systematycz-

nie pięknieje. Uważam, że przez te kilka lat zrobiliśmy milowy

krok do przodu.

— W Lidzbarku Warmińskim od kilku lat odbywa się regio-

nalny finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Czy macie

jakiś swój lokalny produkt lub potrawę?

— Myślę, że nasze miasto oraz Warmia i Mazury są dopiero na

etapie wypracowywania kuchni regionalnej, przywracania jej

dawnej świetności. Lidzbark Warmiński jest pewnego rodzaju

tyglem kulturowym, gdzie przez wieki stykały się tradycje wielu

narodowości. Widać to także w kuchni, gdzie potrawy są połą-

czeniem kilku tradycji kulinarnych. Taka różnorodność może

być atrakcyjna i przyciągać do nas turystów. Staramy się propa-

gować tradycje i dziedzictwo kulinarne, a jednocześnie poszerzać

świadomość naszych mieszkańców. Konkurs Nasze Kulinarne

Dziedzictwo jest ku temu najlepszą okazją. 

Po wschodniej stronie Lidzbarka Warmińskiego znajduje się zamek gotycki 

— jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków miasta. 

Przed wiekami Lidzbark Warmiński był ważnym centrum wiary i kultury. 

Dziś jest miastem idealnym do życia.

W ciągu ostatnich kilku lat miasto wyraźnie wypiękniało, zarówno dzięki 

działaniom władz, jak i samych mieszkańców.
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Biskupiec
w Cittaslow od 2007r.

Przywracamy miastu 
warmiński charakter

Elżbieta Samorajczyk, 

burmistrz Biskupca

— Dlaczego Biskupiec zdecydował się na

przystąpienie do sieci Cittaslow?

— Założeniem Międzynarodowego Sto-

warzyszenia Miast Cittaslow jest promowanie i rozpo-

wszechnianie kultury dobrego życia i przeniesienia tej kon-

cepcji w praktyce do życia codziennego. Szukanie i

stosowanie takich rozwiązań, które poprawią zarówno wa-

runki organizacji miasta, jak i warunki życia mieszkańców. 

Bycie slow to szukanie nowych technologii w taki sposób,

żeby miasto stało się idealnym miejscem do życia. 

Przystępując do tej sieci pragniemy, aby mieszkańcy naszego

miasta żyli spokojnie, bezpiecznie i wygodnie. 

Chcemy, by nie uciekali do większych miast i tu, na miejscu,

w Biskupcu mieli warunki idealne do codziennego 

funkcjonowania.

— Jakie zmiany zaszły w mieście, od kiedy znalazło się w sieci?

— Od wiosny 2007 roku, kiedy wstąpiliśmy do Polskiej

Krajowej Sieci Miast Cittaslow, zobowiązaliśmy się wyko-

nać szereg działań. Miasto i gmina Biskupiec niektóre z

postawionych w ten sposób celów już osiągnęła. 

W ciągu kilku lat nasze miasteczko wyraźnie wypiękniało,

jest czyste, pełne zieleni i miejsc do wypoczynku. 

Jednym z głównych wymagań, jakie nam stawia regula-

min, jest wypromowanie lokalnego produktu, oryginal-

nego i charakterystycznego dla naszego miasta. Produktu,

który jednocześnie stałby się jego wizytówką. Postanowi-

liśmy, że naszym miejscowym przysmakiem będą pierogi.

W tym celu zorganizowaliśmy Warmińską Ucztę Piero-

gową, a nasz lokalny produkt stał się już sławny na całą

Polskę. W tym roku odbyła się już czwarta edycja Uczty

Pierogowej, podczas której można było spróbować piero-

gów warmińskich i nie tylko. Cieszę się, że nasze bogactwo

kulinarne przyciąga do nas coraz więcej osób z różnych re-

gionów kraju.

— Jakie są plany na najbliższą przyszłość?

— Zależy nam na przywróceniu naszemu miastu charak-

teru warmińskiego — ze wszystkim, co się z tym wiąże.

Realizujemy projekt renowacji centrów historycznych

miasta oraz dostosowania przestrzeni architektonicznych

dla osób niepełnosprawnych. Ważnym aspektem naszych

działań jest też zbliżenie rodziny do szkoły oraz pomoc

osobom starszym. Wszystko po to, aby podnieść jakość ży-

cia naszych mieszkańców. Duży nacisk kładziemy również

na środowisko i ekologię. Nasze bogactwo przyrodnicze

jest częścią dziedzictwa, które powinniśmy chronić. 

W dużym stopniu to ono przyciąga do nas turystów, poszu-

kujących wytchnienia i spokoju wśród lasów i jezior.   Z dala od wielkomiejskiego zgiełku można odnaleźć spokój i pełne uroku zakątki.

Górujący nad miastem kościół był wielokrotnie niszczony przez pożary 

i odbudowywany przez mieszkańców.

Odnowione kamieniczki w centrum Biskupca zmieniły oblicze miasta.
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Bisztynek
w Cittaslow od 2007r. 

Poprawiamy jakość życia
mieszkańców i turystów

Jan Wójcik, burmistrz Bisztynka

— Obecność w Cittaslow stwarza niewiel-

kim miastom szansę rozwoju, promocji

i poprawy wizerunku. Jakie szanse widzi

dla siebie Bisztynek?  

— Starania o przystąpienie do Cittaslow podjęliśmy w 2005

roku, a w sieci jesteśmy od 2007 roku. Bisztynek jest niedużym

miastem, co daje mu szanse, aby stał się miastem dobrego ży-

cia. Możliwości dla jego rozwoju wynikają z jego uwarunkowań

— naturalne otoczenie, brak zakładów przemysłowych, a życie

toczy się własnym tempem. Jeszcze przed wstąpieniem sieci

bardzo ważna była dla nas ochrona przyrody i powietrza,

wspieranie lokalnych rzemieślników, ochrona tradycyjnej

kuchni i ciągła poprawa jakości życia naszych mieszkańców.

Dzięki Cittaslow mamy możliwość realizacji wielu projektów,

których na własną rękę nie udałoby nam się doprowadzić 

do skutku. 

— Czy obecność w sieci Cittaslow już przynosi miastu korzyści?

— Jest to projekt długofalowy i na spektakularne efekty trzeba

będzie jeszcze poczekać. W sieci Cittaslow jesteśmy dopiero od

trzech lat, ale już teraz widoczne są pozytywne zmiany w na-

szym mieście. Nasze działania ukierunkowane są na rozwój

miasta i poprawę jego wizerunku. Dbamy o punkty zieleni już

istniejące oraz zakładamy nowe. Ważna dla najmłodszych

mieszkańców Bisztynka była budowa placu zabaw przy przed-

szkolu samorządowym, na którą pozyskaliśmy środki unijne.

Maluchy mogą teraz spędzać czas aktywnie i bezpiecznie. Ob-

licze miasta zmieniamy powoli, metodą małych kroków.

— Jakie działania podejmujecie, aby Bisztynek realnie stał się

miastem dobrego życia dla jego mieszkańców?

— Staramy się poprawiać warunki dla przedsiębiorców. Jedną

z większych inwestycji, realizowanych przez prywatną firmę,

było powstanie pierwszego w naszym mieście hotelu. Dzięki

temu turyści, którzy nas odwiedzą, będą mieli zapewnioną

bazę noclegową. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości

będzie się ona powiększać. W ciągu ostatnich trzech lat rozpo-

częliśmy realizację wielu inwestycji: podejmujemy działania

na rzecz ochrony środowiska, remontujemy oczyszczalnię ście-

ków, budujemy wodociągi na terenach wiejskich.

— Co Bisztynek oferuje turystom, którzy zdecydują się do was

przyjechać?

— Turyści, odwiedzający nasze miasto, mogą odpocząć w ci-

chym i spokojnym otoczeniu, a w lokalach gastronomicznych

spróbować potraw powstałych na bazie regionalnych produk-

tów. Szczególnie polecam rybę i pierogi oraz świeży, tradycyj-

nie wyrabiany chleb, który można kupić w naszych piekar-

niach. Bisztynek jest małym miasteczkiem, z dala od hałasów

miasta, mamy wokoło piękną przyrodę i właśnie to jest jed-

nym z naszych największych atutów. Staramy się skutecznie

promować miasto oraz tworzyć warunki do rozwoju turystyki.

Kościół świętego Macieja od lat przyciąga miłośników zabytków.

Bisztynek, choć przez lata zapomniany, zaczął prężnie się rozwijać.

Renowacja przestrzeni miejskiej i terenów zielonych była w ostatnim czasie jedną

z najważniejszych inwestycji.
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Nowe Miasto Lubawskie
w Cittaslow od 2010r. 

Przed nami 
jeszcze wiele zadań

Alina Kopiczyńska, burmistrz 

Nowego Miasta Lubawskiego

— W tym roku Nowe Miasto Lubawskie

zostało przyjęte do Cittaslow. Jak długo

miasto pracowało, by spełnić warunki, ja-

kie nakłada regulamin sieci?

— Decyzję o wstąpieniu do sieci podjęliśmy już dwa lata temu.

Potem przez długi czas, małymi kroczkami pracowaliśmy, aby

spełnić wszystkie niezbędne wymogi. Przygotowaliśmy projekt

rewitalizacji miasta oraz podjęliśmy działania związane z ka-

nalizacją miasta. Jeszcze kilka lat temu Nowe Miasto Lubaw-

skie było w tym zakresie daleko w tyle — skanalizowane nie

było ponad 60 procent miasta. Budowaliśmy też nowe drogi

i chodniki. Zrealizowaliśmy projekt podświetlenia zabytków,

dzięki czemu Nowe Miasto Lubawskie zyskało na atrakcyjno-

ści także w nocy. Być może dla dużego miasta nie są to zna-

czące inwestycje, ale dla tak niewielkiej miejscowości, jak na-

sza, były to działania na ogromną skalę. 

— Jakich korzyści spodziewa się miasto po członkostwie

w sieci. Czy warto było włożyć tyle wysiłku w to, by zostać przy-

jętym do Cittaslow?

— Jak najbardziej. Wszystkie zrealizowane działania były dla roz-

woju naszej miejscowości niezbędne i prawdopodobnie, prędzej

czy później i tak zostałyby przeprowadzone. Cittaslow było dla

nas motywacją do ciężkiej pracy. Korzyści dla naszego miasta,

płynące z członkostwa w sieci to przede wszystkim poprawa wi-

zerunku miasta oraz wzrost jego atrakcyjności turystycznej. To

także możliwość lepszej promocji z aktywnym włączeniem

wszystkich mieszkańców miasta oraz stworzenia coraz lepszych

warunków życia naszym mieszkańcom i odwiedzającym nas tu-

rystom. Mam nadzieję, że działania Urzędu Miasta zachęcą tu-

rystów do spędzania wolnego czasu w naszym spokojnym mias-

teczku. Przystąpienie do sieci umożliwia nam przecież rozwój

turystyki. Jednak obecność w Cittaslow to nie tylko korzyści, ale

też obowiązki. Potrzeba wielu wysiłku i konsekwentnych działań

oraz wprowadzenia dalszych zmian, dzięki którym nasze miasto

będzie postrzegane jako wyjątkowe, idealne do życia. Przed nami

jeszcze wiele zadań. Jednym z nich będzie rewitalizacja miasta,

aby przyjeżdżający do nas goście mogli odpoczywać w miłym oto-

czeniu i podziwiać dobrze zachowane zabytki.

— W jaki sposób Nowe Miasto Lubawskie będzie działać na

rzecz promocji regionalnego dziedzictwa kulinarnego?

— W tym roku odbędzie się u nas konkurs „Dziedzictwo Kuli-

narne Ziemi Nowomiejskiej“, w którym wezmą udział restaura-

torzy, przetwórcy i gospodarstwa agroturystyczne z naszych tere-

nów. Będziemy promować produkty tradycyjne, lokalne

i regionalne wytwarzane tradycyjnymi metodami według zwy-

czajów i receptur kultywowanych na terenie województwa war-

mińsko-mazurskiego.

Aby Nowe Miasto Lubawskie weszło do Cittaslow, przez dwa lata pracowało 

na spełnienie warunków sieci.

Miasto stale się rozwija, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców i przyjezdnych.


