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WS_FOTO WYSOKA – WIEŚ NA PÓŁWYSPIE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Opolski Urząd Wojewódzki.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Lokalizacja i podstawowe dane

Liczba mieszkańców: 186 (źródło: UG Międzyrzecz)
Wysokość npm.: 85 m npm
Kraina fizjograficzna: Pojezierze Łagowskie (315.42)
Znany fakt: śmierś majora Aleksieja Karabanowa, czołgisty, z pochodzenia Gruzina, który brał udział z 29 na 30 stycznia
1945 roku w walkach o przełamanie umocnień niemieckich i zginał w Wysokiej (w centrum wsi znajduje się pomnik
upamiętniający wydarzenia)
Strona www:miedzyrzecz.pl; www:gosciniecwysoka.pl;
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Plan/widok ogólny, obszar udostępnienia

Typ morfogenetyczny: owalnica (wiedza eksperta)
Wiek lokacji: 1257 rok
Wymiary: 1850 m x 1200 m
Powierzchnia obszaru udostępniania: 103,7 ha
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Powód pobytu
WYSOKA – PÓŁWYSEP Z KLIMATEM
IDYLLICZNY klimat miejsca,
ŁAGODNY klimat przyrodniczy,
DOBRY klimat inwestycyjny,
PRZYJAZNY klimat społeczny,
TWÓRCZY klimat artystyczny

WS_PP1 Klimatyczna wieś na półwyspie
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Trafność, nośność, walory marketingowe
zdefiniowania powodu pobytu
Powód pobytu jest trafnie zdefiniowany. To rzeczywiście IDYLLICZNE miejsce – czas jakby płynął tu wolniej, przenika się
tu sielankowość, sielskość, spokój, wiejskość. ŁAGODNY klimat przyrodniczy sprawia, że jest tu cieplej, odpowiednio
wilgotno, obszar jest przewietrzany a obfitość zieleni i obecność bobrów świadczy o bogactwie i wartościach ukrytych
w naturalnych elementach środowiska. DOBRY klimat inwestycyjny sprawia, że działalność związana z turystyką się
rozszerza z roku na rok, że wspólne przedsiębiorcze inicjatywy mieszkańców zostają w pełni zrealizowane, i wciąż
pojawiają się nowe pomysły na dalszy rozwój wsi. Zachęcają do współpracy, zdobywają fundusze. PRZYJAZNY klimat
społeczny ujawnia się w otwartości ludzi, w ich życzliwości względem innych, w chęci dzielenia się dobrami które mają.
Tu płoty są niskie, a bramy otwarte, istnieje duże zaufanie i akceptacja. TWÓRCZY klimat artystyczny odnajdzie tu ten kto
chce się „schować” we własnych marzeniach, lub „wydobyć” wartości w postaci autorskich dzieł lub produktów.
Mieszkańcy wsi są otwarci na ludzi, na zmiany, słuchają innych i korzystając z ich doświadczeń starają się być lepsi i żyć
lepiej, dbając jednocześnie o dobro wspólne.
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Obszar udostępnienia, trasa

Długość trasy: 2993 m, trasa fakultatywna: 3677 m.
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Walory wsi (spostrzeżenia eksperta 1)
Walorem jest tu układ urbanistyczny wsi. Wieś ma nadal czytelny układ owalnicy z oryginalnymi zabudowaniami. Ze
względu na nietypową lokalizację wsi na półwyspie, układ jest tym bardziej cenny, szczególnie że zachowany w 100%. Na
półwyspie wytyczono główną oś komunikacyjną wsi z częścią centralną nawsia, wzdłuż której zlokalizowano zwartą
zabudowę zagrodową schodzącą pasmowo do brzegów jeziora. Dodatkowym walorem jest różnica wysokości pomiędzy
strefą wejściową gospodarstw a linią brzegową jeziora. Z drogi zewnętrznej wzdłuż linii brzegowej („wieś od tyłu”) można
podziwiać wysoko wyniesione majestatyczne stodoły i zabudowania gospodarcze.

WS_WW1a Rozwidlenie dróg ukazujące owalnicowy układ wsi.
Widok od strony północno-wschodniej

WS_WW1b Rozwidlenie dróg ukazujące owalnicowy układ wsi.
Widok od strony południowo-zachodniej
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Walory wsi (spostrzeżenia eksperta 2)
Walorem są tu zabytki architektury. Barokowy kościół p.w. Św. Barbary położony na wzniesieniu, zbudowany został
w miejscu wcześniejszej, rozebranej świątyni w 1733 roku. Jego fundatorem był opat Józef Gorczyński. Jest to prosta,
jednonawowa budowla z półkoliście zamkniętym prezbiterium od wschodu oraz prostokątną wieżą nakrytą ostrosłupowym
hełmem od zachodu. Kościół otacza cmentarz, ogrodzony ceglano kamiennym murem z ozdobnymi, kutymi bramami.
Wewnątrz zachował się między innymi zespół 3 rokokowych ołtarzy (rzadkość w tego typu świątyniach). Wpisany do rejestru
zabytków pod nr KOK-I/224/61 decyzją z dnia 6 kwietnia 1961 roku.

TR_WW2a Kościół pw. Św. Barbary.

WS_WW2b Wnętrze kościoła pw. Św. Barbary.
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Walory wsi (spostrzeżenia eksperta 3)
Walorem jest tu układ zabudowy zagrodowej, historycznie zachowany. Zabudowa ta wyznacza kształt zagród/podwórek,
zamykając je w obszar czworoboczny (na planie czworokąta). Od frontu dom mieszkalny, przeważnie usytuowany
w układzie kalenicowym, w głębi gospodarstwa stodoła, a po bokach budynki gospodarcze. Układ większości zagród we wsi
został zachowany.

WS_WW3 Stodoły
widoczne „od tyłu”
wsi.
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Walory wsi (spostrzeżenia eksperta 4)
Walorem jest detal architektoniczny i budulec. Zabudowania z licznym detalami architektonicznymi i użytkowymi są
bardzo dobrze zachowane, ukazują różnorodność konstrukcyjną tych obiektów, materiał wykończeniowy, materiał
budowlany.
WS_WW4a Budynek gospodarczy, widoczny detal
konstrukcyjny i materiał budowlany

WS_WW4b Budynek gospodarczy, widoczny detal
architektoniczny
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Walory wsi (spostrzeżenia eksperta 5)
Walorem są wyróżniki wsi – w postaci elementów małej architektury i budulca. Charakterystycznymi elementami
zagospodarowania wsi są przydrożne kapliczki, płoty i bruk.

WS_WW5a Przydrożna kapliczka

WS_WW5b Płot, jako przykład
jednego
z
wielu
zachowanych
w miejscowości

WS_WW5c Oryginalny bruk. Jedna
z dróg we wsi.
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Walory wsi (spostrzeżenia eksperta 6)
Walorem są tu elementy przyrodnicze w miejscowości. Zieleń otacza wieś z zewnątrz, jak również uzupełnia posesje
wewnątrz miejscowości. Niezwykle różnorodna. Zagrożeniem dla niej są bobry, przed którymi mieszkańcy próbują chronić
zieleń.

WS_WW6b Plaża wiejska

WS_WW6b Wjazd do wsi od strony północnej
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Walory wsi (spostrzeżenia eksperta 7)
Walorem są ramy krajobrazowe wsi widziane z punktów widokowych zlokalizowanych na trasie. Punkty widokowe
pozwalają na wgląd w strukturę wsi i bezpośrednie otoczenie. Struktura wsi jest zwarta, jednolita, kolorystyka spójna,
zieleń uzupełnia zabudowę. Dobra jakość widoku zapewniona jest jedynie od grudnia do maja, bowiem zieleń wysoka
zasłania w większości omawianą strukturę.

WS_WW7a Widok z punktu widokowego zlokalizowanego na
terenie kościoła na wnętrze wsi.

WS_WW7b Widok z punktu widokowego zlokalizowanego na
terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na zabudowania gospodarskie
wsi.
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Walory wsi (spostrzeżenia eksperta 8)
Walorem wsi Wysoka są ramy krajobrazowe widziane z wnętrza wsi na otoczenie. Punkty widokowe pozwalają na ocenę
jakości otaczającego krajobrazu. Uwidacznia się czystość formy, brak jest zakłóceń elementami architektury, widoczna
czasami przypadkowość form zieleni w krajobrazie nadaje kolorytu widzianej przestrzeni, ukazuje jej naturalność.

WS_WW8a Widok z punktu widokowego na terenie kościoła na
zewnątrz wsi

WS_WW8b Widok z końca półwyspu na zewnątrz wsi
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Walory wsi (spostrzeżenia eksperta 9)
Walorem wsi są intymne i malownicze wnętrza urbanistyczne. Tego typu urokliwe zakątki można spotkać na terenie całej
wsi (można by wręcz powiedzieć, że cala trasa utworzona jest z przenikających się wnętrz, będących we właściwej skali
architektonicznej, tzn.: w których kubatura i wysokość zabudowy współgra z szerokością ulicy).

WS_WW9
Mikrownętrze
tworzone przez
zabudowę
mieszkaniową i
gospodarczą,
centralna część wsi
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Walory wsi (spostrzeżenia eksperta 10)
Walorem są urządzone miejsca rekreacji i wypoczynku. Obszar ten obejmuje plażę, plac zabaw dla dzieci, siłownie
zewnętrzną, miejsce na ognisko, stół pingpongowy. W pobliżu (150 m od terenu rekreacyjno-wypoczynkowego)
zlokalizowany jest kort tenisowy.

WS_WW9a Teren
rekreacyjnowypoczynkowy
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Ocena wytyczenia trasy

Ocena wytyczenia trasy wybitna, adekwatna względem cennych poznawczo zasobów wsi, walory umiejętnie
wyeksponowane. To wieś niezwykle urokliwa, zarówno „od przodu” jak i „od tyłu”. Trasa została wytyczona umiejętnie,
ukazuje walory nie tylko części wewnętrznej i zewnętrznej wsi ale również otoczenia, kompiluje się z nim, scala korzystając
z dobrodziejstw natury. Da się we wsi zagubić, „zaszyć” w spokojnych i pięknych krajobrazowo zakamarkach. Ale też istnieje
możliwość realizacji aktywności (sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, krajoznawczych, zbieractwa), są miejsca
umożliwiające kontakty społeczne (miejsce na ogniska, plaża).
Organizacja i prezentacja walorów wsi była nad wyraz kompletna, fachowa i precyzyjnie rozdzielona w czasie, przy
wyśmienitej współpracy pracowników samorządowych, mieszkańców i osób ze stowarzyszenia działającego na terenie wsi.
Czas spędzony na ocenie - 4 h (od 11.00 do 15.00)
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Infrastruktura pobytowa (B1)
Na terenie wsi Wysoka istnieje dobrze prosperująca baza noclegowa połączona z bazą gastronomiczną. Ilość miejsc
noclegowych na terenie całej wsi: 300 (8 obiektów noclegowych), ceny od 25 do 60 pln.
Miejsca noclegowe we
wsi cechują się wysoką
jakością obsługi, oraz
zróżnicowanym
standardem.

WS_IPB1 Gościniec na
Półwyspie- duża oferta
miejsc noclegowych, baza
gastronomiczna, oferta
wypoczynkowa w postaci
wielofunkcyjnego tarasu i
zagospodarowanego
terenu schodzącego do
jeziora.
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Infrastruktura pobytowa (B2)
We wsi jest dostęp do stałej bazy gastronomicznej. Znajduje się ona w pensjonatach lub agroturystyce - w 8 obiektach
ulokowanych przy trasie. W 70% ośrodkach wyżywienie jest dostępne po wcześniejszym zamówieniu.
Serwowane są dania
kuchni regionalnej a także
specjały szefa kuchni (np.
zupa chrzanowa w
Gościńcu na Półwyspie)

WS_IPB2 Gościniec na
Półwyspie – część
gastronomiczna na świeżym
powietrzu (taras z widokiem
na jezioro)
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Infrastruktura pobytowa (B3)
W Wysokiej jest kilka miejsc dedykowanych przyjezdnym. Są miejsca do parkowania i postoju oraz jeden sklep spożywczy
(dostępny, całoroczny, czynny). Przystanek autobusowy znajduje się przy drodze biegnącej przez centrum wsi (na
południowo-zachodnim krańcu owalu, bardzo dobrze rozmieszczony ze względu na dostępność pieszą i czasową). Choć
przystanek jest w bardzo dobrym stanie technicznym, to zagospodarowanie wokół niego stanowi dysonans.

AN_IPB3a

WS_IPB3a Przystanek komunikacji autobusowej

WS_IPB3b Parking przy kościele
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Infrastruktura pobytowa (B4)
W Wysokiej jest wiele miejsc dających możliwość wypoczynku. Teren boiska sportowego, teren rekreacyjno-wypoczynkowy
(plaża, plac zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzna, miejsce na ognisko, stół pingpongowy, kort tenisowy).

WS_IPB3 Boisko
sportowe na
obrzeżach wsi
(wymaga
poprawy stanu
technicznego
uposażenia).
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Układ przestrzenny/Sylweta miejscowości (A_1.1)
Ocena wysoka – 1,5 pkt
ZABUDOWA
ZAGRODOWA

ZABUDOWA ZAGRODOWA
JEZIORO

SKLEP

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 1)
KOŚCIÓŁ

ZABUDOWA ZAGRODOWA
TEREN REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY

WS_WP1 Sylweta miejscowości, widok od strony północno-wschodniej (na górnym zdjęciu - inwentaryzacja elementów, na dolnym - ocena
elementów składowych) (zielony „+”, czerwony „-” , kreskowany „+/-” )

Sylweta zwarta, harmonijna, z dominującą wieżą kościoła, widoczne czerwone dachy budynków w całej strukturze wsi sprawiają wrażenie
uporządkowania, zabudowa jednolita, płynna, zieleń w sylwecie zwarta, zwłaszcza w jej skrajnych fragmentach, cenny starodrzew, ulistnienie letnie
nie przeszkodzi w widoku sylwety, pola podchodzące do zabudowań zachowują przedpole widokowe, ich forma jest czysta, bez zaburzeń,
w panoramie wsi brak silnych akcentów, tło stanowi zwarta zieleń, widoczny jest jeden współczesny budynek stanowiący dysonans w sylwecie,
odbiega on formą i kolorystyką od historycznej zabudowy, elementem negatywnym jest słup elektroenergetyczny oraz zieleń iglasta, aczkolwiek nie
stanowią one agresywnego dysonansu w sylwecie. W centralnej części sylwety widoczny jest budynek z niebieskawym dachem. Ów dach jest
w remoncie, kolor dachówki będzie czerwony.
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Układ przestrzenny/ Strefy wejściowe
komunikacyjne (IA_1.4)
Ocena wysoka – 1,5 pkt

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 2)

Walorem są jednolite (podobne, naturalne, bez dysonansów) z każdej strony wsi strefy wejściowe. Na każdym „wejściu”
i z każdej strony wsi centralnie ulokowana jest dominanta w postaci zieleni wysokiej (drzewa lub grupy drzew)

WS_WP2 Strefa
wejściowa do
obszaru
udostępnienia,
od strony
wschodniej.
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Układ przestrzenny/ Wjazdowe ciągi
komunikacyjne (IA_1.5)
Ocena wysoka – 1,5 pkt

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 3)

Bardzo czytelne są wjazdowe ciągi komunikacyjne. Zieleń wysoka stanowi korytarz wjazdowy, stan techniczny dróg dobry, na
każdym wjeździe ujawnia się sylweta miejscowości.

WS_WP3a Ciąg wjazdowy od strony południowo-wschodniej

WS_WP3b Ciąg wjazdowy od strony północno-wschodniej

23

Zabytki, obiekty, formy w przestrzeni o szczególnych
walorach / Historyczny układ ruralistyczny
Ocena wybitna – 3 pkt

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 4)

Historyczny układ ruralistyczny jest w pełni zachowany, czytelny. Oprócz układu komunikacyjnego nienaruszony też został
układ zabudowy i kształt zagród wiejskich. Budynek mieszkalny nadal stanowi strefę wejściową na posesję (ustawiony
względem drogi szczytowo lub kalenicowo) (WS_WP4b), natomiast stodoły zamykają obszar zagrody i stanowią strefę
przejścia do sadów lub pól, które obecnie przekształciły się w obszary rekreacyjno-turystyczne (WS_WP4a). Aczkolwiek
wielkość działek nie uległa zmianie.
Układ ruralistyczny jest nieskomplikowany, niezezwalający na szybki ruch ze względu na szerokość pasa drogowego
i bezpośredni wyjazd z posesji. W historycznej części wsi dawną drogę brukowa przykryto asfaltem, widoczne są ubytki
(patrz rekomendacje).

WS_WP4a Wieś „od tyłu”. Przykład zagospodarowania terenu
zlokalizowanego za stodołą. W tle widoczne kolejne posesje.

WS_WP4b Wieś „od przodu”. Widoczne budynki mieszkalne stanowią
strefę wejściową na posesję. Widoczny kalenicowy lub szczytowy
układ zabudowy.
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Zabytki, obiekty, formy w przestrzeni
o szczególnych walorach / Wyróżniki wsi
Ocena wysoka – 2,25 pkt

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 5)
Wyróżnić tu można antropogeniczne (materialne) i naturalne wyróżniki wsi. Do
pierwsze grupy zaliczyć można układ przestrzenny (kształt wsi), zabudowę
(zagrody, materiał, małą architekturę, zdobnictwo), natomiast drugą grupę
stanowią lasy, wody stojące i ukształtowanie terenu (półwysep). Znaczącymi
obecnie są: kształt wsi, zabudowa (zwłaszcza budynki gospodarcze (stodoły)
oraz kapliczki lub krzyże), a także wszystkie wymienione powyżej wyróżniki
naturalne.

WS_WP5a Stodoła. Typowa wielkość i materiał
wykonania, usytuowanie względem dalszej części
posesji

WS_WP5b Historyczny bruk w centrum wsi

WS_WP5c Często występująca forma
strefy wejściowej do budynku
mieszkalnego

WS_WP5d Kapliczka przydrożna
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Zabytki, obiekty, formy w przestrzeni o
szczególnych walorach / Zabudowa zagrodowa
(IA_2.4)
Ocena wysoka – 1,5pkt

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 6)

Walorem wsi są budynki gospodarcze. Są cenne z uwagi na miejsce i formę ich usytuowania (na tyłach działek tworzą
swoistą zewnętrzną ścianę otaczającą wieś), ze względu na ich jednolitość kubaturową i kolorystyczną oraz użyty materiał
budowlany.

WS_WP6a Budynki gospodarcze
usytuowane „od tyłu wsi”, na
styku posesji i jeziora (odległość
od granicy wody 20 metrów),
wzdłuż owej zabudowy wiedzie
ścieżka okalająca całą wieś –
wgląd zatem nieutrudniony.
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Ukształtowanie i wizerunek miejscowości/Elementy
przyrodnicze, krajobrazowe, obszary i typy zieleni
wewnątrz miejscowości (IA_5)
Ocena wysoka – 1,5 pkt

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 7)

Zieleń wsi tworzy trzy typy form przestrzennych (płaszczyzny poziome, pionowe i bryły). Widoczne są właściwe stosunki
miedzy formami przestrzennymi, tj. pewna zgodność i współzależność pomiędzy jeziorem (jako płaszczyzna poziomą) a
roślinami drzewiastymi (formą pionową). Zgodnie z ich właściwościami zieleń we wsi cechuje: jedność, właściwe
proporcje, właściwa perspektywa linearna i powietrzna. Zaletą jest nieliczne występowanie drzew iglastych, wadą
natomiast występowanie roślin z gatunków nierodzimych (np. tuje). Nie jest ich zbyt wiele, aczkolwiek kształtują one
najczęściej przestrzeń publiczną wsi.

WS_WP7a Ścieżka przebiegająca po zewnętrznym obwodzie wsi
pozwala na pozytywną ocenę elementów przyrodniczych i
krajobrazowych.

WS_WP6b Przykład przenikania form przestrzennych – jezioro
przechodzi w kanał spinając sąsiadujący las z zielenią wysoką
wewnątrz wsi. Wszystkie formy są dostępne.
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Jakość otoczenia i powiązanie z otoczeniem/Widoczna
Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 8)
z wewnątrz rama krajobrazowa wsi (IA_6.1)
Ocena wybitna – 2 pkt
Ramy krajobrazowe wsi tworzone są przez różnorakie elementy: budynki i elementy wyposażenia posesji, zieleń wysoką
oraz zieleń niską. Elementy te tworzą spójną kolorystycznie i wielkościowo kompozycję współgrających ze sobą form
zagospodarowania, a te z kolei formują wnętrza zbudowane z odpowiednio szerokiej podłogi, zwartych ścian
urbanistycznych utworzonych przez budynki i zieleń oraz stropu w postaci nieba. Obojętnie czy patrzymy na ramę
krajobrazową wsi z bliższej lub dalszej perspektywy – efekt uporządkowania i jednolitości elementarnej jest niezmienny.

WS_WP8 Rama krajobrazowa wsi
widziana z bliższej pespektywy
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Infrastruktura pobytowa/Obiekty z możliwością
aktywnego wypoczynku (IB_4)
Ocena wysoka – 3 pkt

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 9)

Na wysoką ocenę zasługuje różnorodność, oryginalność i dostępność do obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych
i sportowych. Wszystkie te tereny zostały zagospodarowane przez mieszkańców w „czynie społecznym”. Niektóre obiekty
wymagają „wykończenia” jak np. teren wokół kortów tenisowych, aczkolwiek takie działania mają już miejsce.

WS_WP9a Kort tenisowy w pobliżu terenu rekreacyjnowypoczynkowego

WS_WP9b Teren rekreacyjno-wypoczynkowy
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Wytyczenie trasy udostępniającej walory wsi/
Adekwatność względem zasobów (IC_1.1)
Ocena wybitna – 5 pkt

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 10)

Trasa została wytyczona w sposób idealny, ukazano walory wsi zarówno te tkwiące w strukturze wewnętrznej wsi, ale też
te istniejące w najbliższym otoczenie, z których wieś korzysta, ale też pomaga. Mieszkańcy bowiem chronią drzewostan
przed bobrami, gdyż z roku na rok znaczna część drzew przyjeziornych ulega „wycięciu”. Przez działanie bobrów, żyjących
tu w nadmierze, wieś pozbywa się naturalnej ochrony przed wodą, wiatrem i słońcem.

WS_WP10a Budynek gospodarczy na trasie udostępniającej walory
wsi, jako przykład dobrze zachowanej dawnej architektury.

WS_WP10b Zasoby naturalne (środowiskowe) chronione przez
mieszkańców, z którymi żyją w pełnej symbiozie.
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Układ przestrzenny/Centrum i miejsca centralne (IA_1.3)
Walory wsi – negatywy (wg kryteriów KOM 1)
Ocena niska – 0,25 pkt
Centrum wsi jest tu obszar umieszczony w pobliżu głównego skrzyżowania we wsi, z czytelnym, domykającym pierzeję
układem budynków mieszkalnych. Znajduje się tu sklep spożywczy, przystanek komunikacji publicznej, obszar jest
identyfikowalny, we właściwych proporcjach. Znajduje się tu cenny starodrzew. Konieczne jest uporządkowanie przestrzeni
wewnętrznego placu, bowiem forma i kolorystyka wyposażenia nie pasuje do sąsiadującej architektury budynków,
roślinność rozmieszczona jest chaotycznie a gatunki są przypadkowe i nierodzime, brakuje systemu informacji wizualnej,
brak wyposażenia w elementy małej architektury, razi kolorystyka barierek. To także obszar hierarchicznie ważny, to
przestrzeń publiczna, której jakość wymaga znacznej poprawy (szerzej na ten temat w komentarzu slajdu 35)

WS_WN1 Centrum wsi – plac
hierarchicznie ważny,
identyfikowalny przez
mieszkańców i przyjezdnych
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Zabudowa i posesje/Stan techniczny, zakres przekształceń
Walory wsi – negatywy (wg
(IA_3.1) Ocena dobra – 1 pkt
Większość zabudowy wsi jest w dobrym stanie technicznym,
pasującej do siebie architektonicznie, kubaturowo, wysokościowo.
Kolorystyka dachów jest w znacznej większości czerwona, poza
bardzo nielicznymi wyjątkami. Choć oceniono ten aspekt jako dobry
to jednak umieszczono go w „negatywnych walorach wsi”, bowiem
wzdłuż trasy udostępniającej walory pojawiają się dysonanse
w zakresie spójności i jakości elementów podlegających ocenie:
droga w centrum wsi, zbudowana historycznie z kamieni, jest
przykryta nawierzchnia asfaltową – wymaga ona remontu
(WS_WN2a) (patrz rekomendacje); ponadto wyróżnia się
kolorystycznie spośród innej zabudowy budynek hydroforni
(WS_WN2b) (patrz rekomendacje) oraz na terenie wsi znajdują się
WS_WN2b Budynek hydroforni
obiekty opuszczone w złym stanie technicznym (WS_WN2c).

WS_WN2a Droga w centrum wsi, pokryta asfaltem

kryteriów KOM 2)

WS_WN2c Opuszczone budynki w złym stanie
technicznym - przykład
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Zabudowa i posesje/Otoczenie budynków (IA_3.2)
Ocena dobra – 1 pkt

Walory wsi – negatywy (wg kryteriów KOM 3)

Większość posesji jest zadbanych, wysprzątanych,
cechuje je spokojny wystrój zgodny z naturą
(WS_WN3a). Na większości posesji posadzono polne
kwiaty lub stworzono ogrody ziołowe (WS_WN3b).
Choć oceniono ten aspekt jako dobry to jednak
umieszczono go w „negatywnych walorach wsi”,
chciano bowiem zwrócić uwagę na te przestrzenie
wokół posesji, które wymagają poprawy (WS_WN3c)
(ta uwaga dotyczy wnętrza posesji, a także płotów
i terenów w najbliższym sąsiedztwie działki.
WS_WN3b Prywatny ogród z kwiatami

WS_WN3a Posesja o wzorcowym zagospodarowaniu,
widoczna dbałość o porządek

WS_WN3c Posesje, wymagające zabiegów porządkowych
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Zabudowa i posesje/Ogrodzenia – stan, adekwatność
(IA_3.3)
Ocena niska – 0,25 pkt

Walory wsi – negatywy (wg kryteriów KOM 4)

We wsi widoczna jest różnorodność i przypadkowość ogrodzeń, niewłaściwy dobór gatunków zieleni. Ogrodzenia betonowe
stanowią dysonans w historycznej przestrzeni publicznej. Ten aspekt oceniono nisko, bo choć ogrodzenia negatywnie
ocenione występują nielicznie to jednak są uwypuklone w bezpośrednim sąsiedztwie głównego ciągu spacerowego.

WS_WN4a Teren prywatnej posesji ogrodzony drewnianym płotem
wymagającym remontu.

WS_WN4b Teren prywatnej posesji ogrodzony betonowym płotem,
dodatkowo razi brak konsekwencji w materiale bramy wjazdowej.
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Przestrzeń publiczna i jej wyposażenie (IA_4)
Ocena niska – 0,5 pkt

Walory wsi – negatywy (wg kryteriów KOM 5)

Główną przestrzenią publiczną jest we wsi plac, w kształcie trójkąta, pełniący także role centrum. Oceniono ją nisko,
bowiem przestrzeń ta nie jest wyposażona w parking, brak toalet (pojedyncze są tylko ustawiane w okolicy terenu
rekreacyjno-wypoczynkowego), brak punktu z bieżącą wodą, brakuje miejsc warunkujących odpoczynek oraz możliwość
zatrzymania (postoju) zwiedzających. Brak jest kubłów na śmieci. Brak ławek. O ile zieleń we wnętrzach uliczek
miejscowości jest spójna, to w ocenianej przestrzeni publicznej jest przypadkowa i o niskiej jakości. Teren ten powinien być
wizytówka wsi, jej „bramą wejściową”, strefą „dla przyjezdnych”, spełniającą podstawowe potrzeby (sanitarne,
spoczynkowe, informacyjne). Obecność sklepu jest niezauważalna, brak też systemu informacji (kierunkowskazów)
mówiących o atrakcjach.

WS_WN5 Przestrzeń placu
centralnego (przystanek schowany za
grupą drzew, w tle widoczne wejście
do sklepu spożywczego, razi
przypadkowość zieleni, nieład,
wejścia sugerowane są przez słupki
wyznaczające skrajnie drogi,
lokalizacja słupa ogłoszeniowego
przypadkowa)
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Jakość otoczenia i powiązanie z otoczeniem / Punkty
widokowe dające wgląd w otoczenie (IA_6.2)
Ocena dobra – 0,5 pkt

Walory wsi – negatywy (wg kryteriów KOM 6)

Jedynym punktem widokowym pozwalającym na wgląd w otaczającą przestrzeń z pewnej wysokości znajduje się przy
kościele (za cmentarzem). Lokalizacja punktu bardzo dobra. Choć oceniono ten aspekt jako dobry to jednak umieszczono go
w „negatywnych walorach wsi”, bowiem miejsce to wymaga remontu (patrz zdjęcie) i oznaczenia na trasie jako punkt
widokowy. Stan techniczny ogrodzenia terenu kościoła jest zły.

WS_WN6 Punkt widokowy
zlokalizowany na terenie kościoła
(w wewnętrznym obejściu)
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Udostępnianie walorów/Miejsca początku trasy (IC_2)
Ocena niska – 0,5 pkt

Walory wsi – negatywy (wg kryteriów KOM 7)

Miejsce początku trasy wyznaczono przy kościele na jedynym parkingu w centrum wsi. Miejsce nieoznaczone
i niezorganizowane. Brak infrastruktury pobytowej i systemu informacji wizualnej.

WS_WN7 Parking
przy kościele, jako
miejsce początku
trasy udostępniającej
walory wsi
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Udostępnianie walorów/System opisu trasy (IC_5)
Ocena niska – 0,5 pkt

Walory wsi – negatywy (wg kryteriów KOM 8)

Brak jest systemu opisu trasy. Nawet istniejące na trasie obiekty służące rozpowszechnianiu informacji nie są wykorzystane
do tego celu. Nieodpowiednia forma i stan techniczny. Umiejscawianie reklam na tego typu obiektach jest zakazane dlatego
razi brak kontroli osób odpowiedzialnych za jakość tego typu obiektów.

TR_WN8 Jedyna
tablica informacyjna
we wsi.
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Komunikowanie i rozwijanie specyfiki/ Materiały
informacyjne (II_2.1)
Ocena niska – 0,5 pkt

Walory wsi – negatywy (wg kryteriów KOM 9)

Wieś nie ma strony www., brak jest folderów informujących o atrakcjach miejscowości. Jedynie w prospektach lub
albumach tematycznych dotyczących całej gminy pojawiają się wzmianki o wsi. Jedyną formą informacji są broszury
wydawane przez prywatnych właścicieli działalności agroturystycznych wsi.

TR_WN9 Materiały
informacyjne gminy
(we wnętrzu
jednostronnicowe
wzmianki o wsi)
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Poznawanie specyfiki wsi/Wydarzęnia organizowane
cyklicznie lub okazjonalnie(II_3.1)
Ocena niska – 1 pkt

Walory wsi – negatywy (wg kryteriów KOM 10)

Cyklicznie w miesiącu styczniu odbywa się Rajd Karabanowa, który zaczyna się w miejscowości Pniewo i swoim zasięgiem
obejmuje Wysoką. W centrum wsi znajduje się kamień upamietniejący śmierć majora Aleksieja Karabanowa. To jedyna
impreza w miejscowości.

WS_WN10 Kamień
upamietniający śmierć
Aleksieja Karabanowa
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Rekomendacje (1) Wysoka
Ogrodzenia – płoty z materiałów prefabrykowanych (betonowe) należy „zasłonić” zielenią pnącą, dla odczucia ładu i czystości formy można by wszystkie płoty
pomalować na ten sam kolor (naturalny, nie korespondujący z krajobrazem). Należy wprowadzić bezwzględny zakaz stosowania ogrodzeń prefabrykowanych
betonowych.
Strefa wjazdowa - należy uporządkować teren znajdujący się w strefie wjazdowej do wsi (aktywność gospodarcza po południowo-wschodniej stronie drogi), to jedyny,
ale niezwykle widoczny!!! dysonans psujący wizerunek wsi. Konieczna jest zmiana kolorystyki barierek zlokalizowanych przy chodniku w strefie wjazdowej, na mnie
agresywny.
Układ, ruch komunikacyjny, wnętrze drogi – należy odsłonić dawny bruk w centralnej części wsi, który obecnie jest przykryty nawierzchnią asfaltową. Zabieg ten
przywróci naturalny charakter wsi, zmniejszy prędkość samochodów, a ponieważ w tej części znajduje się najwięcej miejsc noclegowych taki zabieg wydaje się
konieczny. Wzdłuż pasa drogowego, wzdłuż wszystkich posesji należałoby zasadzić kwiaty (polne, ….), co nie tylko ujednolici strefę wejściową do poszczególnych
posesji, ale uporządkuje ją, nada specyficznego charakteru (nigdzie indziej niespotykanego). Taki zabieg można wykonać tylko w tej wsi, bowiem ze względu na
znikomy ruch samochodowy pas kwiatów i roślin ozdobnych nada charakter pieszego pasa, a ponieważ droga jest „ślepa” działanie takie da odczucie wnętrza,
przestrzeni zmysłów (zapachu, różnorodności barw). Można by zrobić z tego „produkt marketingowy”. Umiejscowienie chodnika wśród kwitnącej roślinności nada
nową wartość poznawczą przestrzeni. Ze względu na szerokość pasa drogi działanie to jest możliwe ale wyłącznie we współpracy wszystkich mieszkańców – właścicieli
posesji w tej części wsi. Wnętrze urbanistyczne ma zachowane proporcje wnętrza idealnego (wysokość zabudowy współgra z szerokością drogi
i zakomponowane jest zgodnie w wymogami skali człowieka). Jakiekolwiek nowe inwestycje powinny być konsultowane z osobą/projektantem, który uwzględni
w ocenie wartości tkwiące w istniejącej strukturze. Mając w ofercie turystycznej wsi dwie trasy spacerowe „bulwaru wśród kwiatów” i „bulwaru wzdłuż wody”
pozwoli na nietuzinkowe odczucia przyjeżdzających turystów.

Tereny zieleni - należy chronić starodrzew wewnątrz wsi, ale też drzewa stanowiące tło dla krzyża umiejscowionego na rozwidleniu dróg. W razie naturalnego
obumarcia konieczne są nowe nasadzenia. Należy chronić drzewa znajdujące się w pobliżu wody przez bobrami, nakładając na nie specjalna opaskę ochronną
Wyróżniki wsi – bezwzględnie chronić wyróżniki wsi, zwłaszcza te naturalne
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Rekomendacje (2)
Punkty widokowe – ścieżka, która prowadzi wzdłuż półwyspu, ukazująca wieś od tyłu jest „jedną długą trasą widokową”, należy więc zadbać o jej jakość – tj.
posprzątać trasę, uporządkować zieleń, zabezpieczyć brzeg jeziora, posiać trawę w miejscach gdzie są ubytki, umieścić ławki, naprawić pomosty (pozostawić je w
naturalnym drewnie). Nie trzeba tu oświetlenia, bowiem zakłóci to swobodny i naturalny charakter trasy. To miejsce wspaniałe do kontemplacji, wyciszenia, relaksu
psychicznego.
Przestrzeń publiczna – należy zadbać o wyposażenie przestrzeni centralnej wsi w elementy infrastruktury pobytowej takie jak: ławki, kubły na śmieci, przejrzysty
i spójny system informacji wizualnej, oświetlenie. Powinno się uporządkować istniejące elementy zagospodarowania: wymienić wiatę przystankową lub przynajmniej
wyremontować i przebudować, usunąć z miejsc eksponowanych obiekty będące dysonansami (kontener na zbiórkę odzieży, szafki zasilające, słupy reklamowe),
zadbać o spójną i nieagresywną kolorystkę barierek i innych elementów wyposażenia. Ważnym problemem w przestrzeni publicznej jest dobór zieleni. Należy
wymienić chaotyczne i przypadkowe nasadzenia roślin t.j. tuje, żywotniki na rzecz trawników z kwiatami polnymi, nasadzeń krzewów liściastych rodzimych takich jak
lilaki, jaśminy (wzbogacając przestrzeń zmysłów o walory kolorystyczne i wonne).
Otoczenie budynków –należałoby posprzątać te podwórka, które są widoczne z trasy udostępniającej walory wsi i dostępne (nie zamknięte), zapewne zaistnieje
konieczność spotkań z mieszkańcami, by uświadomić im ważność problemu, bowiem nieporządek wpływa na odczucia przyjezdnych. Zważywszy, że Wysoka to miejsce
dla indywidualnego klienta-turysty pojawia się nawet konieczność tego typu działań (uwaga ta głównie dotyczy terenu obok sklepu spożywczego i na posesjach w jego
pobliżu)
Rama krajobrazowa wsi – ramy krajobrazowe widoczne z punktów widokowych są cenne ze względu na zróżnicowanie rzeźby terenu, różnorodność gatunkową zieleni
(jej pokrój i barwę ulistnienia), rozległe jezioro. Należy bezwzględnie zadbać o niezakłócony wgląd w przyrodnicze walory otoczenia, ustalić w planach
zagospodarowania przestrzenie w których ustali się zakaz zabudowy i zagospodarowania, dla zachowania czystości naturalnego widoku.
Budynki – wzdłuż trasy znajdują się budynki, które stanowią dysonans (kolorystyczny, kubaturowy, architektoniczny) względem pozostałej zabudowy. Należy ustalić
klucz kolorystyczny budynków w centralnej części wsi, a następnie próbować wpłynąć na właścicieli niepasujących obiektów by zmienili kolorystykę elewacji.
W związku z tym niezbędne będą spotkania z mieszkańcami w formie warsztatów/szkoleń dla uświadomienia problemu w zachowaniu jednolitości formy
urbanistycznej wsi. Dla zachowania jednolitości kolorystycznej i bryłowej konieczne są ustalenia w dokumentach planistycznych oraz administracyjnych dotyczących
przyszłego sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu.
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Rekomendacje (3)
Historyczne zabudowania mieszkalne i gospodarcze stanowią olbrzymią wartość wsi. Należy dążyć do zachowania jak największej liczby
obiektów tego typu. Zakazuje się nanoszenia tynków na te budynki, powinny byś w czystej i niezmienionej kolorystyce. Nie powinno się zmieniać
ich formy architektonicznej, należy zachować ich wysokość, proporcje, detale konstrukcyjne i funkcjonalne.
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Uwagi i wnioski
Wieś w strefie udostępnienia ma olbrzymi potencjał poznawczy, trasa idealnie wytyczona zawierająca cenne elementy historyczne, architektoniczne,
pozwalające na aktywność społeczną (wypoczynek, rekreację, turystykę).
Trasa była bezpieczna, miała odpowiednią długość (czasową i odległościową) uwzględniającą potrzeby różnych grup wiekowych. …..
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