
Czy zastanawiałeś się kiedyś jak zaktywizować swoją wieś? 
Co zrobić by ożywić jej gospodarkę?
Jak zapewnić sobie i innym mieszkańcom zatrudnienie? 

Eksperymentalną metodą i zarazem szansą na podniesienie atrakcyjności danej wsi, jak 
również  aktywizację  społeczno-zawodową  jej  mieszkańców,  jest  stworzenie  na  jej 
terenie wioski tematycznej. 

Najważniejszy jest pomysł!

We wsi tematycznej liczy się przede wszystkim pomysł, dlatego też można ją stworzyć 
w  każdej  miejscowości.  Nie  trzeba  do  tego  dużych  pieniędzy  i  zewnętrznych 
inwestorów.  Wokół  jednego  wspólnego  pomysłu  tworzone  są  spójne  i  oryginalne 
sposoby na zarabianie pieniędzy. 

Inspiracją  dla  tego  działania  może  być  na  przykład  wieś  Paproty,  w  której 
postanowiono  zagospodarować  niewykorzystane  łąki  i  posadzić  na  nich  labirynty 
z wierzb. Utworzony na terenie wsi kompleks wierzbowych labiryntów, wzbogacony 
złożami torfu i pięknymi źródłami, nazwano „Wioską labiryntów”. W sezonie letnim 
organizowane są tam między innymi gry i  zabawy terenowe, zajęcia  edukacyjno – 
artystyczne, czy gry w disco - golfa. 
Oferta  wioski  skierowana  jest  zarówno  do  mieszkańców  pobliskich  miejscowości, 
turystów, przedszkoli, szkół, jak również firm chcących zorganizować ciekawy wyjazd 
integracyjny dla swoich pracowników. Na każdego czeka tam wiele atrakcji, o czym 
przekonać się można osobiście odwiedzając to miejsce.

"Wioska  Labiryntów”  jest  jedną  z  5  wiosek,  które  powstały  w  woj. 
zachodniopomorskim  w  ramach  projektu  współfinansowanego  z  Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL. Pozostałe cztery to: Wioska Zdrowego Życia w Dąbrowie, 
Wioska Końca Świata w Iwięcinie, Wioska Baśni i Zabawy w Podgórkach i Wioska 
Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Jeśli  jesteś  bezrobotnym  mieszkańcem  Gminy  Nowy  Staw  (zarejestrowanym 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku lub osobą nieaktywną zawodową) 
i jesteś zainteresowany tą ideą, masz pomysł na aktywizację własnej wsi, chciałbyś się 
włączyć w podobną inicjatywę realizowaną na terenie Twojej gminy lub jeśli chciałbyś 
dowiedzieć się czegoś więcej na temat wdrażanego projektu pn. „Ukryte skarby wsi - 
odkryjmy  je  razem.  Wioski  tematyczne  innowacyjną  formą  aktywizacji 
zawodowej” serdecznie zapraszamy na: 

spotkanie informacyjne, które odbędzie się 
w dniu 23.06.2009 r. o godz. 10.00

w Nowostawskim Ośrodku Kultury, 
przy ul. Jana Pawła II 2

82-230 Nowy Staw

W  trakcie  spotkania  przedstawione  zostaną  podstawowe  informacje  dotyczące: 
funkcjonowania i specyfiki  wiosek tematycznych oraz korzyści,  jakie stwarzają one 
dla danego obszaru i jego mieszkańców. Zaprezentowane również zostaną założenia 
projektu,  zasady  rekrutacji,  a  także program bezpłatnych  warsztatów  w  trakcie, 
których uczestnicy m.in. odwiedzą przykładową wioskę tematyczną zlokalizowaną na 
terenie  woj.  pomorskiego  oraz  opracują  własne  pomysły  na  wdrożenie  tego  typu 
inicjatywy na terenie Gminy Nowy Staw. 
 

Więcej informacji uzyskasz na stronie

www.pup.malbork.pl

lub dzwoniąc do 
Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku 
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