Warsztaty dla pretendentów do sieci Cittaslow
W dniach 22-23 stycznia 2015 na terenie gminy Barczewo odbyły się Warsztaty dla pretendentów do sieci
Cittaslow pt. „Rewitalizacja miasteczek Cittaslow w kontekście społecznym i inwestycyjnym”. W
warsztatach wzięli udział przedstawiciele miast pretendujących z Lidzbarka Welskiego, Ornety i Pieniężna
oraz kilku przedstawicieli miast członkowskich.
Warsztaty były idealną okazją do prezentacji miast członkowskich oraz sposobu, w jaki przystąpienie do
sieci Cittaslow przyczyniło się do rozwoju miasta, promocji, poszerzania świadomości i rozwijania dialogu z
mieszkańcami. Przedstawiciele miast pretendujących mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat
procedury przystąpienia, a także wymienić się doświadczeniami z miastami już należącymi do sieci
podczas prezentacji i bezpośrednich rozmów.
Nie obyło się bez atrakcji i zwiedzania gminy Barczewo. Uczestnicy warsztatów odwiedzili nie tylko samo
Barczewo, ale także miejsca objęte Dziedzictwem Kulinarnym przyznawanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W roli prelegenta wystąpili: Lidia Wójtowicz – dyrektor
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, prof.
dr hab. Krzysztof Skalski – członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow, Włodzimierz
Szelążek – prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Andrzej
Bobrowicz – licencjonowany przewodnik PTTK.
Warsztaty organizowane były przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach
projektu „Promocja idei Cittaslow na Warmii Mazurach i Powiślu”, ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Gospodarzem warsztatów był burmistrz Barczewa Lech
Jan Nitkowski.
Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow zrzesza już czternaście miejscowości z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego: Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie,
Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym, Reszel, Ryn oraz cztery
spoza województwa: z Wielkopolski – Murowana Goślina, z województwa śląskiego – Kalety, z województwa
lubelskiego – Rejowiec Fabryczny oraz z województwa pomorskiego – Nowy Dwór Gdański. Kolejne miasta,
które przygotowują się do przystąpienia do sieci Cittaslow to Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie) oraz
Prudnik (woj. opolskie).
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