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Gigantyczny kompleks hotelowy w Sztynorcie zamierza zbudować marszałek
Jacek Protas. Inwestycja ma kosztować 225 mln zł i być finansowana z
programu Polska Wschodnia. Andrzej Dowgiałło stanowczo oświadczył, że w
tym projekcie nie będzie brał udziału.

Zastanawiam się w jaki sposób obecny
właściciel Sztynortu czy gmina "szkodzi
w w prowadzeniu normalnego życia"
mieszkańcom. Może " mieszkanka " coś
wi...
Co marszałek Protas kombinuje ...

miejsc noclegowych, miałyby powstać m.in.: pole golfowe, lądowisko dla
awionetek i helikopterów oraz SPA.

ŁUKASZ ADAM
wrażenie, że w
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Pasikowski da

mocnego pstryczka w nos „salo

Na pow. 110 ha ma powstać kompleks hotelowo-rekreacyjny w zabytkowym
pałacu w Sztynorcie na Mazurach. Poza wysokiej klasy hotelami na tysiąc

Kukliński rozdarł Żela

honoru" Wojciech Jaruzelski je
Z treści nie wynika, żeby ktoś kupował
całą wioskę z ludźmi i ich domami, tylko
jak widać działkę inwestycyjną z
zabytkowymi obiektami, w których
prze...

Inwestycja ma być realizowana przez gminę Węgorzewo w porozumieniu z
Polsko-Niemiecką Fundacją Ochrony Zabytków Kultury, która jest właścicielem
pałacu w Sztynorcie (jako „Pałac w Sztynorcie" Sp z o.o.) w formule Partnerstwa

Co marszałek Protas kombinuje ...
1 godzinę temu

Publiczno-Prywatnego.
Byłaby to kolejna głośna, sztandarowa inwestycja marszałka Jacka Protasa po
„Zimnych Termach" w Lidzbarku Warmińskim (100 mln zł) i lotnisku regionalnym
w Szymanach (200 mln zł).
Pierwotnie taką gigantyczną inwestycję hotelarsko-rekreacyjną miała realizować
w Sztynorcie spółka TIGA Investment S.A., właściciel ponad 50 ha, czyli całego
otoczenia Pałacu, jego budynków gospodarczych, parku i portu. TIGA

@Tadeusz - piszesz do mnie"Kłamiesz
bezczelnie twierdząc, że kilku
nieuczciwych ludzi przejęło 500 tysięcy
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Następny...
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Investment przekazała Spółkę z o.o. „Pałac w Sztynorcie" Polsko-Niemieckiej
Fundacji Ochrony Zabytków Kultury (więcej na temat fundacji na stronie:
http://www.pnf-sztynort.pl).
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Co marszałek Protas kombinuje w
Sztynorcie?
Poseł Szmit zgłosił OBO do prokuratury
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Poseł Iwiński broni pomnika kata
Betonowanie Lasu Miejskiego zostało
wstrzymane
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Prowokacja
Dlaczego wybory 2007 były przełomowe?
TW „Automobilista” – droga do
współpracy

widok na pałac w Sztynorcie z lotu ptaka

Teraz te zapierające dech w piersiach plany spółki TIGA zamierza

Czego się boi moderatorka OBO?

zrealizować marszałek Protas.
O tej inwestycji portal „Deb@ata" dowiedział się już wczesną jesienią 2013 roku
podczas zwiedzania doprowadzonego do ruiny Pałac w Sztynorcie (Schloss
Steinort) będącego od XV wieku aż do II wojny światowej siedzibą pruskiej
arystokratycznej rodziny von Lehndorff. Od 2009 roku właścicielem Pałacu stała
się fundacja, która przejęła już w zasadzie kompletną ruinę. Pomimo, iż Pałac
od 1962 roku znajduje się w rejestrze zabytków i podlegał pod WKZ, kolejni
właściciele nie zrobili nic, żeby chociaż zabezpieczyć unikalny dach.
Fundacja miała tylko skromne środki, by wykonać najpilniejsze zabezpieczenia i
dokumentację obiektu. Toteż jak powiedział nam wolontariusz tej Fundacji Piotr
Wagner, który był naszym przewodnikiem po Pałacu, duże nadzieje Fundacja
pokładała

w marszałku Jacku Protasie. Marszałek

miał bardzo

się

zaangażować w ten projekt.
- Skoro marszałek był w stanie załatwić termy dla Lidzbarka, to jest duża
nadzieja, że zdobędzie też środki na rewitalizację pałacu – powiedział wówczas
Piotr Wagner (była w jego słowach całkowita powaga). Wg. jego informacji
adaptacją części Pałacu miał być zainteresowany Andrzej Dowgiałło,
doświadczony w adaptacji zabytków na hotele. Przedmiotem negocjacji miało
być, jak duża część Pałacu ma zostać przeznaczona na funkcję hoteloworestauracyjną, która finansowałaby część muzealna oraz tzw. Strzechę
Budowlaną (naukę rzemiosła artystycznego).

Duże pieniądze są tylko na projekty dużej skali
Na temat projektu „Deb@ta" rozmawiała z

zastępcą burmistrza

Węgorzewa Andrzejem Lachowiczem.
- Jak powstał pomysł projekty?
Andrzej Lachowicz: - Doszli wszyscy do wniosku, żeby ten Pałac
odrestaurować i utrzymać na należytym poziomie potrzebne są duże środki.
Sprytnym wybiegiem Fundacja chciałaby załatwić ten problem, zwiększyć
zdecydowanie funkcje użytkowe na terenach przyległych do Pałacu i jakby
„utopić" koszty restauracji i eksploatacji Pałacu w całości kosztów obiektu.
Uznali, że projekt hotelowo-rekreacyjny nie przeszkadza celowi Fundacji i
charakterowi obiektu, jego walorom zabytkowym,. Byłaby to inteligentna
implementacja tego obiektu do celu rekreacyjno-hotelowego.
- Hotel ma liczyć 1000 miejsc, czy wobec tego w Pałacu będzie miejsce
na część muzealną?
Andrzej Lachowicz: - Funkcja hotelowa ma powstać na całym obszarze 110
ha, a działka pałacowa to zaledwie 0,3 ha. W Pałacu ma być tylko 30
apartamentów o najwyższym standardzie. Powstaną więc nowe obiekty
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hotelowe oraz na ten cel zostaną zaadaptowane obiekty gospodarcze należące
kiedyś do Pałacu.
- Ale przecież właścicielem tych obiektów, jak całej działki dookoła
Pałacu oraz portu jest TIGA, więc musi to być projekt realizowany
wspólnie z TIGĄ?
Andrzej Lachowicz: - TIGA ma w sumie ponad 50 ha, w tym park i
działka pod drugiej stronie, przyległa do jeziora. Ale gmina jest też właścicielem
pięknie położonej działki między dwoma jeziorami, która przylega do działki
TIGY i to by się pięknie komponowało.
- Czyli TIGA musi w tym być?
Andrzej Lachowicz: - Nie, bo to ma być spółka celowa w ramach Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego, a więc beneficjentami jest Fundacja i gmina Węgorzewo
i my, jako beneficjenci, jako podmioty publiczne, pozyskać prywatnego partnera
na drodze postępowania w warunkach konkurencji. Kto ostatecznie przystąpi, to
za wcześnie na tym etapie mówić. Wiadomo, że musi powstać spółka celowa.
Spółka prywatna musi stanąć do przetargu.
- A TIGA, to jaki to kapitał?
Andrzej Lachowicz: - Ciężko wyczuć, nie wiem czy wezmą udział w tym
projekcie.
- Ale mają ponad 50 ha, więc ich nie da się obejść.
Andrzej Lachowicz: - Jest poważny klient, który chce kupić od nich teren.
- Może pan Andrzej Dowgiałło?
Andrzej Lachowicz: - Ja nie wiem.
- A gmina wejdzie swoją działką aportem do spółki celowej?
Andrzej Lachowicz: - Gmina może wejść i nie wejść. Są dwa modele PPP,
możemy być tylko inicjatorem, a możemy też wejść do spółki celowej, możemy
działkę wypożyczyć. Wszystkim zależy, by jak najmniej pieniędzy poszło na
zakup gruntu. Jeśli będzie można aportem wnieść działkę, to gmina tak zrobi.
-

Czy

ten

projekt

jest

wpisany

do

Regionalnego

Programu

Operacyjnego?

Andrzej Lachowicz: - Nie, w programie Polska Wschodnia.
- Kiedy zaczynacie procedurę przetargową?
Andrzej Lachowicz: - Czekamy na decyzję ministerstwa infrastruktury, tam
decydują się teraz sprawy projektów marszałka z kontraktu terytorialnego.
Potrwa to do kwietnia. Ale nie tracimy czasu i przygotowujemy dokumenty.
- A czyj był pomysł projektu, marszałka?
Andrzej Lachowicz: - Wspólny pomysł, ale wychodziła go Fundacja. Pomysł
powstał w wyniku debat, które trwały ponad rok. By dostać duże pieniądze
projekt musiał się wpisać w zapisy strategiczne, jak Europa 2020, Strategia dla
Polski no i oczywiście w strategię województwa, a tam wyraźnie jest napisane,
że dostaniesz duże pieniądze jeśli przyczynisz się do przewagi konkurencyjnej
regionu. By była ta przewaga ten obiekt musi konkurować na rynku, a więc musi
mieć dużą skalę konkurencyjną w skali regionu, stąd skala tego projektu. W tym
momencie marszałek powiedział - OK, to może być projekt regionalny i możemy
go wpisać do projektów strategicznych.
- Ponoć miał to być pomysł pana Andrzeja Dowgiałło?
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Andrzej Lachowicz: - On wniósł swoją wizję, jako chyba przyjaciel prezesa
Fundacji pana mecenasa Wojciecha Wrzecionkowskiego, co z tym można
zrobić, więc jest też tutaj i wkład pana Dowgiałło.
- Myśli pan, że pan Dowgiałło wystartuje w przetargu?
Andrzej Lachowicz: - My byśmy bardzo się cieszyli, bo to byłaby gwarancja
realizacji. Dla Sztynortu i tego miejsca to jest ostatni dzwonek. Pomoc
marszałka i pomysł pana Dowgiałło, razem szczęśliwie się złożyło na ten
projekt.
- Dlaczego doszło do takiego stopnia dewastacji tego Pałacu.
Andrzej Lachowicz: - Najpierw właścicielem była spółka Interster SA, potem
krótko gmina, do 1995 roku. Potem gmina sprzedała Austriakowi, a potem
Pałac przechodził z rąk do rąk, Pałac nikogo nie interesował, tylko woda. Nic
nie zrobił też wojewódzki konserwator zabytków. Oni mieli większe pole do
działania od gminy, mogli zabezpieczenie dachu wymusić, bo chociaż gmina
zawarła w umowie sprzedaży konieczności restauracji Pałacu, ale nie była w
stanie tego wyegzekwować. Ale dzisiaj patrzymy na to co przed nami.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Adam Socha
Andrzej Dowgiałło stanowczo oświadczył „Deb@cie", iż nie jest
zainteresowany udziałem w projekcie sztynorckim marszałka Protasa.
Gdy usłyszał, jak gigantyczny to projekt, który ma być realizowany na pow. 110
ha, skwitował krótko: - Życzę powodzenia!
przeczytaj

też:

CO

MARSZAŁEK

PROTAS

KOMBINUJE

W

SZTYNORCIE?
_____________________________________________
Pałac w Sztynorcie to obiekt o wysokim stopniu integralności i autentyzmu
zachowanej tkanki - jest cennym obiektem zabytkowym, o wartościach
historycznych,

artystyczno-architektonicznych i

naukowych związanych

z

nawarstwieniem różnych epok w sztuce budowania. Szczególnie cenna jest
konstrukcja więźby dachowej nad głównym korpusem pałacu, będąca być może
ostatnim przykładem dachu stolcowo-wieszarowego nad obiektem świeckim o
tak monumentalnej skali. Kształt budynku, powstały w wyniku kilkuetapowej
rozbudowy, zdeterminował skomplikowany układ połaci dachowych i zaważył na
warunkach eksploatacji, a tym samym miał znaczący wpływ na stan techniczny
obiektu, a szczególnie jego dachu.
Od lat osiemdziesiątych XX wieku port w Sztynorcie to jeden z najbardziej
znanych ośrodków żeglarskich na Mazurach, dziś mogący pomieścić dziennie
ponad 500 jachtów. Z własną bazą noclegową, zapleczem rekreacyjnym i
amfiteatrem stanowi jeden z największych i najnowocześniejszych portów
jachtowych Mazur Północnych.
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Może być jeszcze inne wytłumaczenie. SOR przy WSOWCH a z zawodu nauczyciel
przysposobienia obronnego czy jak to się tam teraz nazywa. To by tłumaczyło stopień
oficerski i fakultety. Czy zgadłem?
0

około 3 dni temu

Gość - S O R ? ? ? ?
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- oferta ramowa dostępu do sieci TP
- Szkoła Oficerów Rezerwy
- Sprawa organizacyjnego rozpracowania Służby Bezpieczeństwa
- Syndrom Obcej Ręki - zaburzenie z dziedziny psychiatrii
0

około 3 dni temu

Gość - pinki
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@ fifi
fifi , cytuję Twoje obraźliwe wpisy , adresowane do mnie :
"...czy jesteś starą panną , czy porzucił Ciebie facet ?
Co w tym przypadku było jak najbardziej na miejscu , ba nawet konieczne . "
" Barbarzyńcy w mieście - ogrodzie ." A.Socha 8 luty 2014
wpisy z forum powyżej :
" Może jednak Adam miał rację z tym DDT .
Delikatną subtelną istotkę można by jakimś środkiem na róże , ale
w Twoim przypadku widzę , że środek powinien być brutalnie , szybko działający . "
@ pinki @ SZARY
" Czy mogę się dowiedzieć co wasze bredzenie ma wspólnego ze Sztynortem ?
Podziwiam , że wiecie o mnie więcej niż ja sam o sobie . Ciekawe . "
Drogi fifi .
Starego mego śmiechem wystrzeliłam na orbitę...
Krąży teraz - bez uśmiechu - wokół planety WENUS - Gwiazdy Porannej - Jutrzenki .
Czy to aby nie Ty bredzisz ?
Wiem o Tobie tyle , ile sam powiedziałeś .
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Wiem o Tobie tyle , ile sam powiedziałeś .
Może w tej Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Chemicznych , jak lizałeś ten fakultet , to
zbyt mocno polizałeś BST - ciało stałe , które poprzez kubki smakowe dotarło do
komórek...
Napisałeś , że w moim przypadku środek chemiczny powinien być brutalnie , szybko
działający .
To nie jes t śmieszne , tylko groźne .
Czy zamierzasz od obrazy słownej przejść do czynnej ?
Jaki środek proponujesz dla mnie ?
Środek uśmiercający ( letalny ) S A R I N , czy jakiś inny ?
Sztynort . Hrabia Heinrich von Lehndorff , ostatni dziedzic majątku sztynorskiego .
Jego córka , Vera von Lehndorff , słynna modelka Veruschka , pierwsze pięć lat życia
spędziła w Sztynorcie . " Potem jej rodzinny świat runął na zawsze . " Jej ojciec
Heinrich , 3 września 1944 r. ( za udział w zamachu na Hitlera) został skazany przez
sąd na śmierć przez powieszenie . Następnego dnia , wyrok wykonano . W chwili
śmierci Heinrich von Lehndorff miał zaledwie 35 lat . Hrabina Gottliebe , jego ciężarna
żona trafiła do obozu pracy SS . Ich córki : Maria Eleonora lat 7 i Vera lat 5 zostały
zabrane przez SS i - razem z dziećmi innych uczestników zamachu na Hitlera - ukryte w
Turyngii
pod zmienionymi nazwiskami . Dzieci owe przebywały do końca wojny w
prawomyślnych rodzinach zastępczych .
Vera von Lehndorff - Veruschka , w 1966 r. zagrała w słynnym filmie " Powiększenie ".
Fotografowali ją najwięksi : Richard Avedon , Helmut Newton , Irving Penn , Horst ,
Henry Clark , Bert Stern . 11 razy pojawiła się na okładce Voque'a . Poznała sławnych i
wybitnych - Salvadora Dali , Warrena Betty , Ala Pacino , Shirley Mc Laine , Jacka
Nicholsona , Petera Fondę .
Do filmu o niej pt. " Veruschka " , w którym zagrała główną rolę , muzykę napisał
Ennio Moricone .
" Dziś ma 70 lat . Nigdy nie wyszła za mąż . Wciąż ma w sobie coś , co sprawia ,
że trudno jej nie zauważyć . "
" Dziwne dzieje Veruschki . Wyszła z domu na 63 lata . " Agnieszka Wójcińska
21 stycznia 2010 POLITYKA
Drogi fifi . Możesz mnie znieważać dalej . Nadstawię z pokorą i drugi policzek.
Mam nadzieję , że w ten piękny dzień , wysłuchasz z przyjemnością , muzy mej
anielskiej
ANALOGS - " Pieśń Aniołów " You Tube
około 2 dni temu
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Już pinki ujada przy wtórowaniu szarego. Ale duet trolli się zebrał i atakuje z oddali, z
ukrycia jak przysłowiowe kundle za płotem
około 2 dni temu

Gość - Szarik
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@ xxxx - uważaj żebyś nie udławił się swoim własnym jadem . Piekącym i zajadłym
jadem trolla.
Trollu...
około 2 dni temu

Gość - xxxx
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szarik dobrze, bardzo dobrze bierz gościa i do nogi piesku a teraz do budy.
około 2 dni temu
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@xxxx- "Ale duet trolli się zebrał i atakuje z oddali, z ukrycia jak przysłowiowe kundle za
płotem" - ty oczywiście jak prawdziwy rycerz z otwartą przyłbicą atakujesz...
Ale pasujesz do tej ferajny chamów, którzy jak coś im nie pasuje to biorą się za
obrażanie
1 dzień temu

Gość - pinki

0
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@ fifi - Twój wpis (" Nie będzie Sylwestra pod Pomnikiem gwałciciela ." A. Socha
19 grudzień 2013 )
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19 grudzień 2013 )
do :
@ SZARY
" Z racji dawniej wykonywanego zawodu , NIGDY w moich postach nie szukaj
manipulacji lub kłamstwa .
Zawsze należy być wiarygodnym . "
Drogi fifi .
Prezentuję kolejne perfidne wpisy pod moim adresem . " Rosjanie bronią pomnika
sowieckiego generała . " A.Socha 4 luty 2014
fifi - powiedziałeś , żebym wytłukła sobie wszy , które zalęgły się na mej głowie , i za
chwilkę - kolega wzmocnił Twój wpis , pisząc do mnie :
H2O
" Czy Pinki to pustak , że nie rozumie pewnych rzeczy ?
Nie Pinki to klocek z prusakami (...) Wypowiada się jak osoba z urojeniami .
Nie ma co robić z wolnym czasem bo faceci nawiedzonych nie trawią , to i trolluje
bo kto taką na kawę zaprosi ? ? ?
Tylko samobójca . "
Trzeci wpis poniżej . Znalazł się i samobójca , zdesperowany , aby wprosić się do
mnie na kawę .
@ fifi do @ pinki :
" A ta kawa to smaczna ?
No bo... nie każdy potrafi .
Jak się wprosić , hmm... ? "
fifi - w tej szkole im. F.Dzierżyńskiego w Mińsku , przedmiot : socjotechnika - zaliczyłeś
pewnie na 5 ze złotą gwiazdą...
SZTYNORT
Majątek sztynorcki od XVI w. należał do rodziny von Lehndorffów . Posiadłość ta była
jedną z bardziej znaczących w Prusach Wschodnich . W murach pałacu zawarta jest
również i polska historia .
Ahasverus von Lehndorff , dyplomata i mąż stanu służył trzem kolejnym królom
polskim
XVII w.
W XVIII w. biskup Ignacy Krasicki , zaprzyjaźniony z właścicielami , miał w pałacu swój
pokój .
HEINRICH VON LEHNDORFF ( 1909 - 1944 )
Niemiecki arystokrata spokrewniony z brytyjską rodziną królewską .
PRUSKI KONRAD WALLENROD .
Ósmy i ostatni dziedzic sztynorskich dóbr studiował ekonomię i zarządzanie w
Hannowerze . Majątek odziedziczył w 1936 r. po stryju Carolu von Lehndorff , który
doprowadził do ruiny rodowy majątek .
W chwili przejęcia dóbr w Sztynorcie , Heinrich miał dopiero 27 lat . Kipiał radością
życia
i optymizmem . Okazał się doskonałym gospodarzem , kochał i rozumiał ziemię ,
chabry , to jego ukochane kwiaty .
Steinort - znaczy " miejsce kamieni " . Jezioro , kamienie w przejrzystej wodzie i słońce
.
Heinrich poślubił hrabiankę Gottliebę von Kalneim .
W Sztynorcie urodziły się ich trzy córki - Maria Eleonora , Vera i Gabriela .
Na początku wojny von Lehndorffowie , jak i inne pruskie rodziny arystokratyczne
umiarkowanie popierali Hitlera .
Po wybuchu II wojny światowej , Heinrich i jego młodszy brat Magnus , zostali
powołani
do wojska . Magnus , który został dowódcą kompanii w Estonii , zginął w 1941 r.
Heinrich trafił na front wschodni . Był oficerem łącznikowym u generała von Bocka ,
późniejszego feldmarszałka i głównodowodzącego Grupy Armii " Środek na
Wschodzie " .
Pod Borysowem był świadkiem masakry Żydów ( też kobiet i dzieci ) dokonywanej
przez
SS .
Gdy przesunięty do rezerwy wrócił do Sztynortu , dołączył do ruchu oporu antyhitlerowskiej opozycji - przekazywał wiadomości w kręgu ruchu oporu i werbował
nowych spiskowców .
W lipcu 1941 r. Joachim Ribbentrop , minister spraw zagranicznych III Rzeszy ,
oczarowany pałacem , zajął lewe skrzydło domu . Rodzinie Lehndorffów zostawiono
do dyspozycji jedno skrzydło .
Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych ( OKH ) również zostało ulokowane w
posiadłościach von Lehndorffa , niedaleko Wilczego Szańca - głównej kwatery Hitlera
w Gierłoży ( 20 km . od Sztynortu ).
Von Lehndorffowie ryzykując wszystkim żyli podwójnym życiem . W domu grali
porządną
pruską rodzinę popierającą Hitlera . Do parku Heinrich wychodził rozmawiać z
członkami ruchu oporu .
Heinrich był jednym z uczestników akcji " Operacja Walkiria " - celem której było
zabicie Hitlera i przejęcie władzy w państwie
Zamach na Hitlera został przeprowadzony 20 lipca 1944 r. ,
przez Clausa von Stauffenberga , który podłożył bombę w sali narad w kwaterze
Hitlera w Wilczym Szańcu w Gierłoży .
Do zadań hrabiego Heinricha von Lehndorffa po udanym zamachu należało
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Do zadań hrabiego Heinricha von Lehndorffa po udanym zamachu należało
przekazanie

następnego dnia w Królewcu władzy reprezentantom gen. Becka .
Hitler przeżył wybuch . Heinrich wrócił z Królewca do Sztynortu ( ok. 130 km ) .
Następnego dnia do pałacu przyjechało gestapo , ale hrabia zdążył uciec...
Po aresztowaniu Heinrich trafił do więzienia w Królewcu , następnie został
przetransportowany do Berlina . Gdy więźniarka zatrzymała się przed bramą więzienia
, Heinrich wyskoczył z niej i uciekł .
Nocami wędrował a we dnie krył się w lasach .
Po ucieczce hrabiego , gestapo aresztowało jego rodziców , siostrę , ciężarną żonę .
Trzy córki - Marię Eleonorę lat 7 , Verę lat 5 i Gabrielę lat 2 ) SS zabrało , i pod
zmienionymi nazwiskami ukryło w prawomyślnych rodzinach . Hrabinę Gottliebe
zesłano do obozu pracy SS , gdzie urodziła czwartą córkę - Katherinę .
Po kilku dniach , hrabiego Heinricha von Lehendorff wydał leśniczy , u którego szukał
schronienia .
Został aresztowany i osądzony przed Trybunałem Ludowym - skazany na śmierć przez
powieszenie .
Wyrok został wykonany w więzieniu w Berlinie 4 września 1944 r.
www. sztynort . na fali . net / _8 heinrich . php
1 dzień temu

Gość - WA - 111 Szkwał
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Ciężkie - Uderzenie - Dużej - Arogancji Usadowionej - Sowieckiej - Krypto - Agentury
1 dzień temu

Gość - Volmer
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Wkrótce ukaże się biografia o Heinrichu von Lehndorff , autorstwa Antje Volmer ,
byłej deputowanej do Bundestagu .
21 godzin(y) temu
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