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Górnicza Wioska kopalnią idei Smart Villages 

Opis miejsca i geneza „smart village” 

Wioska z tematem przewodnim – tzw. wioska tematyczna, która stała się motorem „smart” 

zmian w małej, wiejskiej miejscowości o nazwie Piła, liczącej około 109 mieszkańców, 

położonej w malowniczej części Borów Tucholskich. Temat górnictwa zawarty w nazwie 

wyszedł dosłownie i w przenośni spod ziemi, kiedy w 2008 roku na jednej z działek 

budowlanych zapadł się grunt. Po nitce do kłębka udało się ustalić mieszkańcom co jest 

przyczyną zawaliska. Okazało się, że około 100 lat wcześniej właśnie na tych terenach 

działało 6 podziemnych kopalń wydobywających węgiel brunatny. Na początku był szok i 

niedowierzanie, bo jak to kopalnie w tej części kraju? I to nie odkrywkowe, w jakich zwykle 

wydobywa się węgiel brunatny, a podziemne z ciągnącymi się pod stopami niezliczonymi 

korytarzami. Mieszkańcy oraz właściciele działek postanowili w tamtym czasie zrzeszyć się 

w stowarzyszenie, by jednym głosem móc rozmawiać z gminą, która działki budowlane 

sprzedawała. Tak powstała pierwsza organizacja pozarządowa w historii naszej wsi – 

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”. Doprowadzono do 

badań terenu, przyjechali geolodzy, geofizycy, hydrolodzy, zrobiono ekspertyzy, które dały 

odpowiedź na najbardziej nurtujące nas pytania – czy my i nasze domy jesteśmy bezpieczni? 

Specjaliści wyjechali, mieszkańcy pozostali z tematem sami, a ponieważ nie chcieliśmy 

płakać nad rozlanym mlekiem postanowiliśmy historię tego miejsca przekuć w coś 

pozytywnego… i tak powstała koncepcja wioski z tematem przewodnim – Górniczej Wioski. 

Pierwsze z działań podjętych przez mieszkańców zrzeszonych w Stowarzyszeniu było 

przeprowadzenie analizy potrzeb społeczności lokalnej, stanu infrastruktury we wsi, zasobów 

lokalnych. W wyniku jej przeprowadzenia ustaliliśmy, że: 



- miejscowość Piła liczy 109 mieszkańców, nie jest administracyjnie wydzieloną wsią i 

istnieje jako osada, nie jest samorządna (należy obszarowo do innego sołectwa)  

- infrastruktura: ani jednego m2 utwardzonej drogi gminnej, ani jednego m2 chodnika, 

brak  świetlicy wiejskiej, placu zabaw, miejsca spotkań mieszkańców, boiska sportowego, 

niszczejąca kapliczka, brak kanalizacji oraz wodociągu o internecie nie wspominając, brak 

komunikacji publicznej - oddalenie od najbliższej miejscowości gdzie znajdują się sklepy, 

lekarz, apteka, szkoła itp. o 7 km, jedyny środek komunikacji ze światem to autobus szkolny, 

brak wiaty przystankowej czy osłoniętego miejsca przed deszczem dla dzieci oczekujących na 

przewóz 

- sytuacja na rynku pracy – wysokie bezrobocie wśród mieszkańców, brak perspektyw 

życiowych, brak miejsc pracy w miejscowości 

- mała integracja społeczności lokalnej, rozwarstwienie społeczności. 

- brak identyfikacji z miejscowością, brak znajomości historii miejscowości i własnych 

korzeni, a tym samym utożsamiania się z nimi i bycia „dumnym” że w niej mieszkam 

Na zebraniach wiejskich przeprowadziliśmy badania ankietowe dzięki którym 

dowiedzieliśmy się jakie zadania są dla mieszkańców najważniejsze, jak chcieliby widzieć 

wieś za kilka lat, czy powstanie wsi tematycznej to dobry pomysł i jak widzieliby się w tej 

formule, co chcieliby w ramach wsi robić, co potrafią, lubią, na czym się znają. Odbiór był 

pozytywny i ogromny, poczuliśmy, że jako Stowarzyszenie mamy legitymizację do działania 

i co najważniejsze mieliśmy chętnych do włączenia się w tę ideę, identyfikację z nią. Naszym 

celem stała się poprawa jakości życia mieszkańców wsi, aktywizacja zawodowa przy 

jednoczesnym zachowaniu i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

 

Przeprowadziliśmy również analizę zasobów: 

- kulturowych: związanych z dziedzictwem Borów Tucholskich, kultury, gwary, kulinariów;  

- historycznych: odnoszących się do lat 1892- 1945 związanych z działalnością kopalń w 

naszej miejscowości;  

- przyrodniczych: formy ochrony przyrody, zasoby przyrodnicze, roślinność, zwierzęta, ptaki 

występujące we wsi.  



- społecznych: umiejętności, zdolności mieszkańców, predyspozycje, motywacja, sytuacja na 

rynku pracy. 

Na tej podstawie rozpoczęliśmy realizację pierwszych projektów dzięki którym moglibyśmy 

poprawić jakość życia mieszkańców oraz sprawić, że wieś będzie wsią nowoczesną, a 

mieszkańcy będą dumni z tego, że w niej mieszkają.  

Chcieliśmy być bardziej „smart”, wyróżniać się jakościowo, pójść z duchem czasu, rozwinąć 

pomimo wielu infrastrukturalnych braków jakie nam doskwierały, stąd postanowiliśmy 

stworzyć muzeum - ale bez ścian, otwarte w przestrzeni, niczym nie ograniczone, które 

jednocześnie nie wymagałoby od nas zaangażowania wielu nakładów finansowch, bazowało 

na naszych zasobach kulturowych i historycznych i było podstawą dalszych zmian w 

miejscowości. 

W latach 2013-2016 przeprowadziliśmy szereg warsztatów, projektów i działań 

przygotowujących mieszkańców do zmian na lepsze. W niniejszym opracowaniu 

chcielibyśmy przedstawić opis zmian i projektów realizowanych w naszej miejscowości w 

latach 2017-2020. 

Realizacja projektów zgodnych z ideą „smart villages” w okresie 2017-2020 

2017  

- realizujemy projekt "Ekomuzeum Węgla Brunatnego w Borach Tucholskich” – na 

podstawie odkrytych w trakcie badań archeologicznych pozostałości po infrastrukturze 

przemysłowej kopalń znajdujących się na terenie lasów państwowych przy współpracy z 

nadleśnictwem tworzymy ścieżkę dydaktyczną, wprowadzamy usługę audioprzewodnika po 

wsi tematycznej Górnicza Wioska". Od tej chwili odwiedzający nas turyści indywidualni 

mają możliwość odsłuchania historii kopalń oraz informacji na temat otaczającej nas przyrody 

Borów Tucholskich poruszając się po trasie Questa, który przebiega przez wieś oraz pobliski 

las. Ze względu na bliskość rzeki Brdy i co za tym idzie wielu spływów kajakowych, w tym 

także międzynarodowych decydujemy, by opowieść była w 3 językach – polskim, angielskim 

i niemieckim. Lektorem zostaje m. in. p. Janusz Szydłowski. Realizacja projektu w ramach 

środków PROW. 

Koszt realizacji projektu: 66 260 zł 

Wkład własny: 23 260 zł  



 

 

Fot. Audioprzewodnik po wiosce tematycznej 

 

Fot. Audioprzewodnik po wiosce tematycznej i ścieżka dydaktyczna 



 

- Unowocześniamy grę terenową „Quest Kuferek Wilhelma Krügera” poprzez włączenie 

ścieżek dźwiękowych i urządzeń audioprzewodnika, jest to innowacyjne rozwiązanie w skali 

kraju związane z questem 

Koszt realizacji: 0 zł (praca własna mieszkańców) 

 

Fot. Gra terenowa typu quest z wykorzystaniem nagrań dźwiękowych audioprzewodnika 

 

- utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego „Górnicza Wioska” Sp. z o.o. – utworzyliśmy 

pierwszą w województwie spółkę z o.o. działającą w oparciu o zasadę „non-for-profit”. W 

związku ze zwiększającą się ilością turystów odwiedzających wioskę, mieszkańcy podjęli 

decyzję o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego, które będzie prowadzić i organizować 

ruch turystyczny w wiosce. Stowarzyszenie BUKO założyło spółkę z o.o. ze 100% udziałem 

Stowarzyszenia. Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska zatrudniło 5 nieaktywnych i 

bezrobotnych osób z naszej miejscowości, które w latach poprzednich przeszły przez szereg 



warsztatów w ramach projektów EFS, POKL i PROW  realizowanych przez Stowarzyszenie. 

Dzięki temu działaniu powstały pierwsze miejsca pracy w naszej miejscowości.  

Koszt realizacji zadania: 120 000 zł 

Wkład własny: 0 zł 

 

Fot. Przedsiębiorstwo Społeczne „Górnicza Wioska” Sp. z o.o. rozpoczyna działalność – 

tworzymy 5 miejsc pracy w miejscowości 

 

2018 

- Geocaching – wykorzystanie międzynarodowego trendu w turystyce poprzez zainstalowanie 

na terenie wsi kilku skrzynek geocachingowych, dostępnych do odnalezienia dzięki 

wykorzystaniu współrzędnych GPS, zabawa o zróżnicowanym stopniu trudności w dotarciu 

do skrzynki np. do jednej z nich można dotrzeć jedynie drogą wodną z poziomu rzeki Brdy. 

Samonapędzający się, łatwy i tani sposób na zainteresowanie turysty przyjazdem do naszej 

wsi, skorzystaniem z pozostałej oferty turystycznej czy noclegowej np. w kwaterach , 

pokojach prywatnych, pensjonacie czy ośrodku OSP.  



Koszt realizacji projektu: 0 zł 

- Mówiące Kamienie – we współpracy ze Starostwem Powiatowym posadowiono na terenie 

wioski oraz trasy Questu duże kamienie polne z wygrawerowanymi kodami QR, dzięki 

którym uzyskuje się internetowy dostęp do linku z informacjami oraz ciekawostkami o danym 

miejscu. 

Koszt realizacji projektu: 0 zł (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Tzw. „mówiące kamienie” na trasie ścieżki edukacyjnej i gry terenowej Quest. 

 

- Budowa Starego Tartaku – powstanie obiektu pełniącego funkcje miejsca spotkań 

mieszkańców, przyjęcia turysty, prowadzenia warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych dla 

mieszkańców. Budynek wyposażono w efektywne ogrzewanie podłogowe z wykorzystaniem 

ekologicznego pieca na pellet Eko 5. generacji, wentylacji z odzyskiem ciepła. Projekt 

realizowany etapowo w latach 2017-2019. Większość prac budowlanych przeprowadzonych 

przez mieszkańców z środków własnych Przedsiębiorstwa Społecznego wypracowanych z 

obsługi grup turystycznych odwiedzających Górniczą Wioskę. Dofinansowanie częściowe ze 



środków na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w kwocie 70 000 zł na wyposażenie 

kuchni i zaplecza socjalnego. 

Całkowity koszt szacunkowy: 230 000 zł 

Wkład własny przedsiębiorstwa społecznego i stowarzyszenia: 160 000 zł 

 

Fot. Budynek Starego Tartaku w trakcie budowy – rok 2017. 

 

Fot. Budynek Starego Tartaku – rok 2019 



 

Fot. Budynek Starego Tartaku – wnętrze rok 2019 

 

Fot. Budynek Starego Tartaku – wnętrze – w trakcie Barbórkowej Biesiady Piwnej 2019 



- Budynek Maszynowni i interaktywna makieta miejscowości – powstanie obiektu w 

którym zlokalizowana została interaktywna makieta miejscowości Piła z odwzorowanym 

układem zabudowy, prezentująca sposoby i technologię wydobycia węgla brunatnego przy 

wsparciu ścieżek dźwiękowych oraz wprawianiu w ruch poszczególnych jej elementów. 

Koszt realizacji projektu: 46 000 zł 

- budowa budynku Maszynowni z środków własnych Stowarzyszenia BUKO 

wypracowanych z obsługi ruchu turystycznego, praca własna członków Stowarzyszenia, 

koszt szacunkowy 24 000 zł  

- przygotowanie interaktywnej makiety: koszt realizacji 22 000zł, wkład własny 

Stowarzyszenia BUKO 10 000zł 

 

Fot. Interaktywna makieta prezentująca miejscowość w okresie c.a. 1917 - 1921 

 

 

 



 

Fot. Interaktywna makieta miejscowości – w trakcie prac wykończeniowych 

 

Fot. Interaktywna makieta miejscowości z okresu 1917-1921 



 

Fot. Interaktywna makieta miejscowości – jedna z wielu scenek z życia mieszkańców w 

przeszłości. W tle widoczne podziemne wloty kopalń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Interaktywna makieta miejscowości – jedna z wielu scenek z życia mieszkańców  



- „Ekograpa czyli ziołowo-kwiatowe warsztaty w Górniczej Wiosce” - plenerowe 

warsztaty kulinarne z wykorzystaniem produktów pochodzących z  okolicznych łąk i lasu 

zgodnie z ideą slow life – slow food, mieszkańcy wioski oraz turyści w trakcie spotkania po 

raz pierwszy mieli okazję wymienić się nasionami oraz sadzonkami roślin miododajnych, 

doświadczeniami dotyczącymi powodzenia w uprawach roślin  w naszej miejscowości, 

obecnie działanie to ma charakter cykliczny, przeprowadzane jest w trakcie corocznego 

społecznego sprzątania wioski.  

Koszt realizacji zadania: 4 000 zł 

Wkład własny niefinansowy: 2000 zł 

 

Fot. Ekograpa – w trakcie warsztatów z przygotowywania potraw w nurcie slow-food 

 



- „Centrum Hotelowo-Konferencyjno-Rekreacyjne dla ptaków i owadów w Górniczej 

Wiosce w borach Tucholskich” - projekt polegał na posadzeniu przeszło pół tysiąca 

krzewów, drzew, roślin miododajnych oraz dających pokarm ptakom, zainstalowaniu 10 

budek lęgowych, w tym 3 z podglądem na monitorach na miejscu oraz transmisją na profilu 

Facebook Górniczej Wioski, przybliżającą życie skrzydlatych mieszkańców Wioski, 

opracowaniu przyrodniczego quizu wraz posadowieniem 9 słupków edukacyjnych 

komplementarnych z grą w wersjach językowych polską i angielską. Nasadzenia odbyły się 

zgodnie ze zwycięską koncepcją zagospodarowania terenu ogrodu Górniczej Wioski, która 

została wyłoniona spośród projektów złożonych przez uczniów z zaprzyjaźnionego 

powiatowego Technikum Agrobiznesu.  

Koszt realizacji zadania: 27 248 zł 

Wkład własny: 0 zł 

Fot. Przed realizacją zadania – analiza nadesłanych koncepcji zagospodarowania ogrodu w 

konkursie dla uczniów Technikum Agrobiznesu 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fot. Hotel dla owadów, posadziliśmy około pół 

tysiąca roślin, rzeźby prezentujące zasoby lokalne, 

budka lęgowa z monitoringiem, podgląd budki z 

gniazdem sikorek. 

 



- Wiejski Uniwersytet Ochrony Zabytków – obóz dla wolontariuszy w Górniczej Wiosce 

2018 – projekt realizowany w ramach działania „Wspólnie dla Dziedzictwa” Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa. W ramach projektu przeprowadzono m.in. innowacyjne warsztaty z 

projektowania 3D w ujęciu konserwatorskim polegające na przygotowaniu cyfrowych modeli 

obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie wioski i przygotowanie cyfrowego modelu 

zagospodarowania terenu w celu wykorzystania rozwiązań w planowanym projekcie 

rewitalizacyjnym. W warsztatach wzięli udział wolontariusze – młodzi mieszkańcy naszej 

wsi, którzy wspólnie z ekspertami i archeologami przeprowadzili inwentaryzację obiektów 

zabytkowych i stworzyli ich modele cyfrowe oraz wizualizację obszaru. W oparciu o 

opracowanie przygotowaliśmy koncepcję rewitalizacji obszaru zdegradowanego wsi, która w 

formie projektu realizowana będzie w latach 2020 - 2021. 

Koszt realizacji zadania: 40 505 zł 

Wkład własny: 8 505 zł 

 

Fot. Modelowanie 3D obiektów zabytkowych wsi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Warsztaty z modelowania 3D obiektów zabytkowych dla młodzieży 

 

Fot. Przykładowy model 3D budynku Parowozowni znajdującego się w Górniczej Wiosce 



2019 

- Biologiczna oczyszczalnia ścieków – wraz z Gminą Gostycyn Stowarzyszenie BUKO 

zrealizowało projekt polegający na wymianie istniejących we wsi tematycznej zbiorników na 

szambo na nowoczesną oczyszczalnię biologiczną, która rozkłada nieczystości w sposób 

ekologiczny i przyjazny środowisku jak też zmniejsza koszty eksploatacji. 

Koszt realizacji zadania: 22 000 zł 

Wkład własny: 0 zł (projekt realizowany przez gminę) 

 

 

Fot. Biologiczna oczyszczalnia ścieków – zastąpiła dotychczasowy bezodpływowy zbiornik 

na nieczystości 

 

 

 

 

 

 



- Wiejski Uniwersytet Ochrony Zabytków 2019 – kolejna edycja projektu „Wspólnie dla 

Dziedzictwa” Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wolontariusze – mieszkańcy wsi – wzięli 

udział w kolejnych warsztatach z cyfrowego modelowania obiektów zabytkowych w celu 

przygotowania modelu nieistniejącej drewnianej wyciągowej wieży górniczej w raz z szybem 

pionowym kopalni węgla brunatnego Montania z okresu c.a. 1917-1921. W trakcie 

warsztatów powstał model cyfrowy wieży wyciągowej oparty na opisach archiwalnych i wizji 

lokalnych w terenie. W chwili obecnej (grudzień 2020-styczeń 2021) w ramach projektów 

grantowych PROW budowana jest przez mieszkańców rekonstrukcja wieży i części szybu 

pionowego. 

Koszt realizacji zadania: 49 482 zł 

Wkład własny: 7 794 zł 

 

 

Fot. Model 3D budynku maszynowni oraz rekonstrukcji wieży górniczej z szybem pionowym 

 

 

 



Fot. Obóz dla wolontariuszy w ramach Wiejskiego Uniwersytetu Ochrony Zabytków 2019 

Fot. Wolontariusze w trakcie prac pomiarowych z wykorzystaniem niwelatora i dalmierza 

cyfrowego 



2020 

- Budowa rekonstrukcji wieży górniczej i szybu podziemnej kopalni węgla brunatnego 

„Montania” – projekt realizowany jest w ramach środków PROW dystrybuowanych przez 

Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie”. W ramach realizacji projektu powstaje 

rekonstrukcja historycznej drewnianej wieży wyciągowej wraz z fragmentem szybu 

pionowego podziemnej kopalni węgla brunatnego „Montania” z okresu c.a. 1917-1921. 

Budowa wieży odbywa się w ramach przygotowanej przez mieszkańców wizualizacji 

cyfrowej w roku 2019. W chwili obecnej prace są na ukończeniu. W ramach realizacji 

zastosowano rozwiązania ekologiczne m.in. oświetlenie wieży z zastosowaniem paneli 

fotowoltaicznych i lamp ledowych. 

Koszt realizacji zadania: 36 058 zł 

Wkład własny: 10 258 zł 

 

Fot. Model cyfrowy 3D rekonstrukcji wieży górniczej i części szybu wykonany przez 

młodzież z Górniczej Wioski 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Rekonstrukcja wieży górniczej i szybu pionowego w trakcie realizacji – grudzień 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Rekonstrukcja wieży górniczej i szybu pionowego w trakcie realizacji – grudzień 2020. 



- Projekt Rewitalizacji realizowany ze środków dystrybuowanych przez Partnerstwo 

Lokalną Grupą Działania Bory Tucholskie w którym liderem projektu zostało nasze 

Stowarzyszenie, Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Spółka z o.o. oraz Gmina 

Gostycyn partnerami. W ramach podjętych działań rozbudowany zostaje budynek Starego 

Tartaku, by móc pełnić funkcję Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej, obecne 

ogrzewanie pelletowe zamieniane jest na pochodzące z odnawialnych źródeł energii z 

głębinowej pompy ciepła (6 odwiertów po 99m każdy), instalacji systemu paneli 

fotowoltaicznych produkujących czystą energię, instalacji nowoczesnego systemu 

klimatyzacji oraz wentylacji wraz z odzyskiem ciepła. Ze względu na sytuację związana z 

covid działania zaplanowane do końca 2020 roku zostały przesunięte na rok 2021 i są nadal 

prowadzone. W ramach przedsięwzięcia utwardzony zostanie odcinek drogi o długości 440m 

prowadzący do Górniczej Wioski.. Dodatkowo Przedsiębiorstwo utwardzi miejsce postoju o 

powierzchni 800m2 geokratą, której wolne przestrzenie wypełnione zostaną ziemią i obsiane 

trawą by zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną. 

Koszt realizacji zadania: 1 813 813 zł 

Wkład własny Stowarzyszenia BUKO i Górniczej Wioski: 76 400 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Nieutwardzona droga gminna. W ramach projektu znacznej poprawie ulegnie 

infrastruktura wsi – utwardzenie drogi, instalacja gruntowej pompy ciepła w budynku Starego 

Tartaku, instalacja paneli fotowoltaicznych i oświetlenia LED – projekt w trakcie realizacji. 



Podsumowanie 

Wszelkie działania realizowane przez Stowarzyszenie BUKO czy Przedsiębiorstwo 

Społeczne lub Gminę poprzedzone zostało rozmowami, głosowaniami, ankietami wśród 

mieszkańców miejscowości i wpisuje się w Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, 

program, który nasze województwo kujawsko-pomorskie, jako jedno z dwu w naszym kraju, 

wdrożyło w działaniach kierowanych do mieszkańców wsi i miast. Działania realizowane w 

naszej wsi kierowane są głównie do mieszkańców, którzy są beneficjentami bezpośrednimi 

projektów i ich efektów. Beneficjentem pośrednim są również turyści odwiedzający naszą 

miejscowość, którzy obsługiwani są przez mieszkańców zatrudnionych w utworzonym 

przedsiębiorstwie społecznym „Górnicza Wioska” oraz innych mieszkańców w ramach 

świadczonych przez nich usług noclegowych i turystycznych (np. wypożyczalnie sprzętu 

wodnego, park linowy, miejsca noclegowe i wypoczynkowe). Dzięki podjętym działaniom 

prowadzona jest działalność gospodarcza w nurcie ekonomii społecznej i działalności non-

for-profit tzn. z przeznaczaniem wygenerowanych zysków na działania statutowe i dalszy 

rozwój miejscowości i jej mieszkańców.  

Prowadzone do chwili obecnej działania i opisane wyżej projekty i ich efekty wpisują się w 

koncepcję „Smart Villages” gdyż sprzyjają poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców 

wsi Piła. Różnorodność i innowacyjność przeprowadzonych działań, projektów i rozwiązań 

wpisują się w ideę smart villages ze względu na swój wymiar społeczny – utworzenie wioski 

tematycznej, aktywizacja gospodarcza mieszkańców w branży turystycznej z wykorzystaniem 

lokalnych zasobów historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Przeprowadzone działania 

są również innowacyjne w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych – warsztaty z 

modelowania 3D i digitalizacji obiektów zabytkowych, wykorzystanie technologii audio i 

wideo w obsłudze ruchu turystycznego przez mieszkańców – np. usługa audioprzewodnika w 

3 językach, interaktywny model miejscowości Piła z przeszłości, monitoring budek lęgowych 

ptaków zamieszkujących wieś tematyczną. Wieś stała się również przykładem wsi z 

innowacyjnym podejściem do edukacji np. poprzez zastosowanie gier terenowych typu quest, 

geocaching i quizów wykorzystujących zasoby przyrodnicze i kulturowe wsi jak i 

prowadzenie zajęć edukacyjnych dla szkół z zastosowaniem technik interaktywnych. Wioska 

stała się również innowacyjna w zakresie energetyki i rozwiązaniach z zakresu ochrony 

środowiska – np. poprzez edukacje i wprowadzanie rozwiązań oszczędzających energię – 

panele fotowoltaiczne, ogrzewanie ekologiczne, pompy ciepła, biologiczna oczyszczalnia 

ścieków oraz rozwiązania służące zwiększaniu powierzchni biologicznie czynnych. 



Najlepszą naszym zdaniem oceną skuteczności prowadzonych działań mogą być przyznane 

nagrody i wyróżnienia przez obiektywne instytucje zewnętrzne, np. 

rok 2019 

■ I miejsce w XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” pod patronatem 

Prezydenta RP w kategorii „Inwestycje Społeczne” 

■ Rada Europy wyróżnia Górniczą Wioskę jako jedną z kilkunastu inicjatyw z Europy i 

umieszcza w „Złotej Kolekcji Dobrych Praktyk” – „Golden Collection of Good Practices” w 

ramach Strategii21 (European Heritage Strategy for the 21st century)   

rok 2018 

■  Wyróżnienie od Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Niepodległa dla Wszystkich” 

rok 2017 

■  „Rodzynki z pozarządówki” – Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

rok 2016 

■ Komisja Europejska uznaje działalność Górniczej Wioski za dobrą praktykę w skali Unii 

Europejskiej i umieszcza w bazie Dobrych Praktyk Komisji Europejskiej jako jedną z dwóch 

inicjatyw z terenu Polski 

■ Górnicza Wioska otrzymuje nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

dziedzinie turystyki „Odkrywca Roku 2016” 

■ Uzyskanie przez organizację certyfikatu „Zakup ProSpołeczny” 

 

Przeprowadzone do chwili obecnej i planowane działania promują ideę smart villages nie 

tylko wśród mieszkańców naszej wsi ale również wśród mieszkańców innych wsi, którzy w 

ramach tzw. wizyt studyjnych odwiedzają Górniczą Wioskę i „podglądają” zastosowane 

rozwiązania wdrażając je później we własnych miejscowościach.  

 

 

 

 

 



Górnicza Wioska – informacje dodatkowe: 

Materiały filmowe:  

1. Film reklamowy:  

https://www.facebook.com/747885808592500/videos/677034306006374/ 

2. Makieta – model terenu wsi z okresu c.a. 1917-1921: 

https://www.facebook.com/747885808592500/videos/2880835048830599/ 

3. Ogród dla zapylaczy: 

https://www.facebook.com/747885808592500/videos/4291803107496344/ 

4. Podgląd budki lęgowej: 

https://www.facebook.com/747885808592500/videos/1728947697152968/ 

5. Model 3D rekonstrukcji wieży górniczej: 

https://www.facebook.com/747885808592500/videos/581881089282245/ 

6. Model 3D budynku Parowozowni: 

https://www.facebook.com/747885808592500/videos/430034487944036/ 

Strona główna: www.gorniczawioska.pl 

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/gorniczawioska 
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Agnieszka Weyna  

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” 


