
OGÓLNY  ZARYS  TENDENCJI

  POSIADŁOŚCI  „DWOREK GARBNO”

                      

                           

                             Zdjęcie lotnicze – stan obecny.

                                            Zdjęcie lotnicze – stan obecny.
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Ze względu  na  atrakcyjność  nieruchomości,  zwartą  zabudowę oraz  położenie  w regionie 

Mazur,  regionie  o  dużym potencjale  rozwoju turystyki  i  wypoczynku  -  „Dworek Garbno” wraz 

z otaczającym folwarkiem można zaadaptować i wykorzystać na wiele różnych sposobów.

Między innymi:  przebudowując oraz dostosowując dworek wraz z  folwarkiem do użytku 

mieszkalnego lub rekreacyjnego, przywrócić mu jego charakter i atmosferę z początku XX wieku.

Nieruchomość obejmuje dwie działki, o łącznej powierzchni 10 ha 2314 m2, a na nich dwór 

z zapleczem i 6 budynków folwarcznych o łącznej powierzchni zabudowanej około 4500 m2, stary 

park, rzeka Guber, struga Rawka, most. 

         Obecnie łączna powierzchnia zabudowy w istniejących budynkach wynosi około 4 500 m2.

Istnieje możliwość powiększenia tej powierzchni do około 12300 m2 poprzez:

-  upodobnienie budynku zaplecza dworu (  budynek II  do samego dworu  poprzez dobudowanie 

poddaszy a  tym samym powiększenie  powierzchni  o  około  600m2)  wraz  z  tarasem i  widokiem 

na łąki, stawy i park;

-  zagospodarowanie  poddaszy  istniejących  budynków  folwarcznych  budynków  (powiększenie 

powierzchni zabudowanej o około 3 000 m2);

- rekonstrukcja 3 nieistniejących obecnie budynków na ich starych planach wraz z wykorzystaniem  

poddaszy (powiększenie powierzchni o około 4 200 m2).

         Z posiadłości,  która była  Kombinatem Państwowych Gospodarstw Rolnych  w Garbnie 

(w wypisie z rejestru gruntów widniejącej do chwili obecnej jako:  nr działki 23/12 grunty orne, łąki  

trwałe, pastwiska trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione, użytki rolne zabudowane oraz nr działki 

22/10 lasy, pastwiska stałe)  planujemy:  
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 A.   Stworzenie bazy   hotelowo – rekreacyjno - mieszkaniowej  :     

      Budynki mieszkalne i rekreacyjne:  

                                                                                          

a)  hotel, pokoje,  apartamenty, mieszkania, restauracja, bar;                                                                 

b) ośrodek konferencyjny - szkolenia i konferencje, sala audiowizualna,  sala do zabaw i imprez; 

imprezy integracyjne dla firm, wesela, koncerty, pikniki, zgromadzenia rodzinne, ogniska – grille; 

budynki rekreacyjne i sportowe, SPA - basen, sauna, masaże, fitness, ośrodek rehabilitacyjny;

c)  galeria  sztuk  plastycznych  i  rzemieślniczych-ceramika,  wyroby  z  drewna,  kowalstwo 

artystyczne, regionalne kulinaria, etc;

d) jazda konna - stajnia, padok, kryta ujeżdżalnia, kuligi, odtworzenie przy stajni dawnej kuźni.  

   Lub…

   B  .   Luksusowy   dom spokojnej starości  :

     Oferta dla zamożnych osób starszych, z całej Europy, pobyt stały lub czasowy, z pełną opieką 

medyczną i pielęgniarską, z częścią hotelową dla osób odwiedzających.

Lub...

     C.   Apartamenty   rezydencyjne:  

      Modernizacja wszystkich budynków folwarcznych i urządzenie apartamentów rezydencyjnych 

w ofercie na sprzedaż wraz z udziałem  części wspólnych  posiadłości  (park, staw, etc.). 

                       Po podziale pionowym jako  ekskluzywne osiedla mieszkaniowe: 

apartamenty typu ,,loft’’- jednorodzinne o pow.ok.  np. 2x od 80 do 120m2 (podział geodezyjny). 

Założenie uniwersalne dla wszystkich wariantów...

 D. Tereny   zieleni  :   

a) stawy rybne i rekreacyjne, plaża, ścieżki spacerowe;

b) odtworzenie parku do stanu z początku XX w. ścieżki spacerowe, wysepka – strumyk, altanka;

c) oranżeria, ogród zimowy , kawiarnia, sad owocowy.
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                                       Zdjęcie ogólne dworku – lotnicze.
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  PLAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

POSIADŁOŚCI  „DWOREK GARBNO”

Numer  działki  23/12  obecnie  w  rejestrze:  grunty  orne,  łąki  trwałe,  pastwiska  trwałe, 

grunty zadrzewione i zakrzewione, użytki rolne zabudowane.
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                       DWOREK  Z  ZAPLECZEM:
 Budynek nr I

            Dworek – budynek podstawowy, poprzednio dyrekcja  PGR. 

Wybudowany w II połowie XIX wieku, przebudowany w 1912, remontowany w 1972 roku. 

Wzniesiony na planie prostokąta. 

Murowany  z  cegły  ceramicznej  pełnej,  na  kamiennej  podmurówce,  jednokondygnacyjny,  

z użytkowym poddaszem, z ryzalitami w osiach środkowych elewacji wzdłużnych. Podpiwniczony, 

dach  wielospadowy  przykryty  dachem  naczółkowym,  na  którym  leży  ceramiczna  dachówka 

holenderka. 

Wnętrze pozbawione jest pierwotnego wyposażenia, przebudowane było w latach sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Powierzchnia zabudowy - 1 441,0 m2, kubatura - 10 129,0 m3.

   Dworek stan obecny.
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                         Dworek – symulacja/adaptacja  na bazie dokumentacji z lat 2-tych XX w.

                        W przyszłości przeznaczony na zagospodarowanie jako:

Budynek reprezentacyjny posiadłości  ,,Dworek Garbno’’, część hotelowo – rezydencyjną, 

pokoje,  apartamenty. 

W celu  podniesienia  atrakcyjności  całego  zamierzenia  inwestycyjnego  byłoby  np.:

zorganizowanie muzeum –  poświęcone historii dworku oraz regionu.   

W piwnicach atrakcyjny kameralny barek. 

Rekonstrukcja werandy.

Lub: 

Część  kompleksu  luksusowego domu  spokojnej  starości   z  częścią  hotelową  dla  osób 

odwiedzających (apartamenty wypoczynkowe), wraz z salonem spotkań towarzyskich. 

Pomieszczenia administracyjno – służbowe, recepcja, nie wyklucza się  pomieszczeń mieszkalnych 

dla pracowników dworku (zagospodarowanie poddaszy).

Ewentualnie przeznaczony na zagospodarowanie, po podziale pionowym jako:

apartamenty typu ,,loft’’- jednorodzinne o pow. ok. 2x od 80 do 120m2  (parter plus piętro).
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                           Budynek nr II

Poprzednio  budynek  zaplecza  socjalnego,  jednopiętrowy,  zbudowany  w  latach  70-tych  

XX w. 

Planowane  zadaszenie  w  stylistyce  dworku  (budynek  nr  I)  i  oddzielenie  bramą-przejazdem 

z  budynkiem  podstawowym,  (zobacz  symulację)  dałoby  korzystne  rozwiązanie  estetycznego 

zagospodarowania przestrzenią, wykorzystując potencjał istniejących budynków. 

                      Budynek  obiektu  socjalnego  lata 70- te.

                         W przyszłości przeznaczony  na zagospodarowanie jako:     

Budynek restauracyjno – rekreacyjno - rozrywkowy, ośrodek konferencyjny.

Pomieszczenia  administracyjno  –  służbowe:  nie  wyklucza  się  pomieszczeń  mieszkalnych 

dla pracowników dworku (zagospodarowanie poddaszy).

Ewentualnie przeznaczony na zagospodarowanie, po podziale pionowym jako:

apartamenty typu ,,loft’’- jednorodzinne o pow. ok. 2x od 80 do 120m2(parter plus piętro).

Podobna ,,formuła’’ mogłaby znaleźć zastosowanie w przypadku stworzenia z całego kompleksu 

                        domu spokojnej starości…
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                                        Front od parku – symulacja/adaptacja – główny reprezentacyjny wjazd.

                Brama – symulacja/adaptacja – widok na gościniec.
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                                             Lewe skrzydło – symulacja/adaptacja.

                                              Widok od łąk-symulacja/adaptacja.
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                 Front od dziedzińca – symulacja/adaptacja.

                                                             

                        Brama – symulacja/adaptacja -  widok na park.              
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Dziedziniec do stajni – symulacja/adaptacja.
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                      BUDYNKI FOLWARCZNE

Remontowane  i  modernizowane  w  latach  siedemdziesiątych  XX  wieku,  wskutek  czego 

w znacznym stopniu zostały pozbawione walorów zabytkowych. 

           Spośród  dziewięciu  istniejących   tu  pierwotnie  budynków  gospodarczych,  obecnie  

zachowanych jest sześć. 

           Istnieje możliwość rekonstrukcji budynków obecnie nieistniejących (budynki 8, 10, 11 ).  

Budynki  w  różnym  stanie  technicznym,  składają  się  na  bardzo  harmonijne  i  czytelne,  warte 

zachowania rozplanowanej zabudowy folwarcznej. 

                                  

                                                                                                                                                                                                                                        

                                           Budynki folwarczne –  zdjęcie  lotnicze.
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 Budynek nr III

Poprzednio  budynek  gospodarczy,  magazyn  zbożowy  -  rok  budowy  1960,  budynek 

wolnostojący,  nie  podpiwniczony,  jednokondygnacyjny  z  poddaszem  użytkowym,  murowany  

z dachem dwuspadowym. 

Powierzchnia zabudowy - 427,5 m2, kubatura - 1 539,0 m3.

                        W przyszłości przeznaczony na zagospodarowanie jako: 

Budynek szkoleniowo-konferencyjny (spotkania biznesowe, seminaria).

Sale multimedialno - widowiskowe, koncertowe, wystawowe oraz salę do zabaw i imprez:

imprezy okolicznościowe-wesela, bankiety, komunie,urodziny, zgromadzenia rodzinne. Restauracja, 

dyskoteka..

Pomieszczenia  administracyjno  –  służbowe,  nie  wykluczając   pomieszczeń  mieszkalnych  dla 

pracowników - zagospodarowanie poddaszy. 

                        Lub:

                        po podziale pionowym jako: 

apartamenty  typu  ,,loft’’-  jednorodzinne  o  pow.  ok.  2x  od  80  do120m2 (parter  plus  piętro)

z indywidualną wydzieloną częścią rezydencyjną z przodu i z tyłu. 

Podobna ,,formuła’’  mogłaby znaleźć zastosowanie w przypadku stworzenia z całego kompleksu 

domu spokojnej starości…

                                           Sala okolicznościowa – symulacja/adaptacja.
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                       Budynek nr IV
Poprzednio  budynek  gospodarczy,  obora  –  jałownik  - rok  budowy  1922,  budynek 

wolnostojący,  nie  podpiwniczony,  jednokondygnacyjny  z  poddaszem  użytkowym,  murowany,  

z dobudowanym zadaszeniem wzdłuż ściany bocznej, dach dwuspadowy. 

Powierzchnia zabudowy - 588,0 m2,   kubatura - 1 646,4 m3 

                                                                          Obora – jałownik, stan obecny.

                        W przyszłości przeznaczony na zagospodarowanie, po podziale pionowym jako: 

apartamenty  typu  ,,loft’’-  jednorodzinne  o  pow.  ok.  2x  od  80  do  120m2 (parter  plus  piętro)

z indywidualną wydzieloną częścią z przodu i z tyłu. 

Nie wykluczając możliwości:

Podziału na małe warsztaty rzemieślniczo – artystyczne (rękodzieło artystyczne: malarstwo, grafika, 

rzeźba)  z aneksem mieszkalnym.

Podobna ,,formuła’’  mogłaby znaleźć zastosowanie w przypadku stworzenia z całego kompleksu 

domu spokojnej starości…

              Wnętrza – symulacja/adaptacja na bazie  zachowanych drewnianych, oryginalnych konstrukcji wewnętrznych.
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Budynek nr V

Poprzednio  budynek  gospodarczy,  obora  –  jałownik  - rok  budowy  1942,  budynek 

wolnostojący,  nie  podpiwniczony,  jednokondygnacyjny  z  poddaszem,  ze  ścianką  kolankową, 

murowany  z  dobudowaną  paskarką,  dach  dwuspadowy.  Powierzchnia  zabudowy  -  602,0  m2, 

kubatura - 2 287,6 m3.

                                          Obora – jałownik, stan obecny.

                        W przyszłości przeznaczony na zagospodarowanie, po podziale pionowym jako: 

apartamenty  typu  ,,loft’’-  jednorodzinne  o  pow.  ok.  2x  od  80  do120m2 (parter  plus  piętro)

z indywidualną wydzieloną częścią z przodu i z tyłu. 

Nie wykluczając możliwości:

Podziału na małe warsztaty rzemieślniczo – artystyczne (rękodzieło artystyczne: malarstwo, grafika, 

rzeźba)  z aneksem mieszkalnym.

Podobna ,,formuła’’  mogłaby znaleźć zastosowanie w przypadku stworzenia z całego kompleksu 

domu spokojnej starości…

                  Części mieszkalne – symulacja/adaptacja na bazie obecnej konstrukcji.
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                        Budynek nr VI

Poprzednio  budynek  gospodarczy,  magazyn  paszowy  -  rok  budowy  1959,  budynek 

wolnostojący,  nie podpiwniczony, parterowy, murowany, z poddaszem użytkowym. Powierzchnia 

całkowita zabudowy - 410,0 m2, kubatura - 1 148,0 m3 

                                                        Magazyn paszowy – stan obecny.

                                                       

                       W przyszłości przeznaczony na zagospodarowanie jako:

miejsce  na  reprezentacyjne  przedsięwzięcia:  galeria  sztuk  pięknych:  grafika,  malarstwo,  rzeźba, 

rzemiosło… 

Muzeum poświęcone historii dworku oraz regionu. 

Kawiarnia z mini barem przekąskowym  lub kuchnia regionalna. 

Nie wyklucza się sal teatralnych, widowiskowych, koncertowych oraz sal do zabaw i imprez. 

                        Ewentualnie na zagospodarowanie, po podziale pionowym jako: 

apartamenty typu ,,loft’’- jednorodzinne o pow. ok. 2x od 80 do120m2 (parter plus piętro) pokoje do 

wynajęcia, lub pomieszczenia służbowo – mieszkalne dla pracowników dworku (zagospodarowanie 

poddaszy).

Podobna ,,formuła’’  mogłaby znaleźć zastosowanie w przypadku stworzenia z całego kompleksu 

domu spokojnej starości…
                       Karczma front – symulacja/adaptacja.
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                                           Karczma budynek – symulacja/adaptacja.      

                                     
                               

               

        Karczma wnętrze – symulacja/adaptacja.
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                         Budynek nr VII

Poprzednio  budynek  gospodarczy,  stodoła  - rok  budowy  1922,  budynek  wolnostojący, 

parterowy, nie podpiwniczony, murowany, z dachem dwuspadowym.

Powierzchnia zabudowy - 492,0 m2, kubatura - 1 869,6 m3.

                                  Stodoła – stan obecny.

W przyszłości przeznaczony na zagospodarowanie jako:

Obiekt sportowo – rekreacyjny, kryta ujeżdżalnia lub inna działalność sportowo – rekreacyjna.

                        Ewentualnie na zagospodarowanie, po podziale pionowym jako: 

apartamenty  typu  ,,loft’’-  jednorodzinne o  pow.  ok  2x   od  80  do  120m2   (parter  plus  piętro)

z indywidualną wydzieloną częścią z przodu i z tyłu. 

Lub:

 pokoje do wynajęcia, pomieszczenia - administracyjno służbowe oraz pomieszczenia mieszkalne dla 

pracowników dworku (zagospodarowanie poddaszy). 

Podobna ,,formuła’’  mogłaby znaleźć zastosowanie w przypadku stworzenia z całego kompleksu 

domu spokojnej starości…
                

                                          
   Kryty padok – symulacja/adaptacja.             
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Padok wnętrze – symulacja/adaptacja.
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Budynek nr VIII

Poprzednio budynek gospodarczy, stodoła.

Obecnie nieistniejący z możliwością rekonstrukcji, powierzchnia zabudowy +/- 2 000 m2.

                                            .
                                      

W przyszłości przeznaczony na zagospodarowanie jako:

Ośrodek rehabilitacyjno – sportowy. 

Gabinety  leczniczo  -   rehabilitacyjne,  zabiegowe,  terapeutyczne,  kosmetyczne,  SPA,  masaże 

lecznicze, fizykoterapia, basen, sauna, łaźnie, jacuzzi,  solarium.

Pomieszczenia do zajęć gimnastycznych oraz sala fitness. 

Ewentualnie - przekształcenie obiektu na klinikę rehabilitacyjno – leczniczą.

Lub:

                        na zagospodarowanie, po podziale pionowym jako: 

apartamenty  typu  ,,loft’’-  jednorodzinne o  pow.  ok.  2x   od  80  do  120m2  (parter  plus  piętro)

z indywidualną wydzieloną częścią z przodu i z tyłu.

   Nie wyklucza się:

   pokoi do wynajęcia, pomieszczeń - administracyjno służbowych oraz pomieszczeń mieszkalnych 

dla pracowników dworku (zagospodarowanie poddaszy). 

Podobna ,,formuła’’  mogłaby znaleźć zastosowanie w przypadku stworzenia z całego kompleksu 

domu spokojnej starości…
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                             Kompleks sportowy– symulacja/adaptacja.

                        Kompleks sportowy jacuzzi,  – symulacja/adaptacja.
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                                                 Kompleks sportowy basen – symulacja/adaptacja.

                 Kompleks sportowy kręgielnia – symulacja/adaptacja.
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                       Budynek nr IX

      Poprzednio budynek gospodarczy, stajnia, budynek parterowy, nie podpiwniczony, murowany. 

Powierzchnia   zabudowy - 156,7 m2,  kubatura  -  438,7 m3.  W zabudowie zwartej  z  magazynem 

zbożowym, którego powierzchnia zabudowy wynosi 251,7 m2, kubatura - 654,4 m3.

                                 Stajnia – stan obecny.       

    

W przyszłości przeznaczony na zagospodarowanie jako:

Stajnie lub obiekt sportowo – rekreacyjny.

Ewentualnie po podziale pionowym jako:

apartamenty  typu  ,,loft’’-  jednorodzinne o  pow.  ok.  2x   od  80 do 120m2  (parter  plus  piętro)  

z indywidualną wydzieloną częścią z przodu i z tyłu.

   Nie wyklucza się:

pokoi do wynajęcia,  pomieszczeń - administracyjno służbowych oraz pomieszczeń mieszkalnych 

dla pracowników dworku (zagospodarowanie poddaszy).  

Podobna ,,formuła’’  mogłaby znaleźć zastosowanie w przypadku stworzenia z całego kompleksu 

domu spokojnej starości…
                 

             Stajnie – symulacja/adaptacja.
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                        Budynek nr X     (na planie)

                     Dla informacji: budynek nr X nie należy do posiadłości ,,Dworek Garbno’’.

Budynek  i teren należący do Gminy Korsze – hydrofornia obsługiwana przez firmę 

Wikom Korsze.
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                       Budynek nr XI

       Poprzednio budynek gospodarczy, „chlewiki” -  nie istniejący od lat 90 – tych z możliwością 

rekonstrukcji, powierzchnia zabudowy +/- 350 m2.   

W przyszłości przeznaczony na zagospodarowanie jako:

Oranżeria – zimowe ogrody tzw. “zielone pokoje” z  kawiarnią, , akwarium z rybami regionalnymi.

Miejsce licznych wydarzeń (spotkań) o charakterze  kulturalnym, naukowym, rozrywkowym             

a także ulubionym miejscem gości.

Nie wyklucza się:

pokoi do wynajęcia, pomieszczeń - administracyjno służbowych oraz pomieszczeń mieszkalnych  dla 

pracowników dworku (zagospodarowanie poddaszy). 

Podobna ,,formuła’’  mogłaby znaleźć  zastosowanie  w przypadku  stworzenia  z  całego  kompleksu 

domu spokojnej starości…

 

                      BRAK DOKUMENTACJI

    www.garbno.com.pl 26



Budynek nr XII

      Poprzednio  budynek  gospodarczy,  kuźnia:  nie  istniejący  od lat  70  – tych, z  możliwością 

rekonstrukcji, powierzchnia zabudowy +/- 600 m2. 

BRAK DOKUMENTACJI 

                    Kuźnia – symulacje/adaptacja.

W przyszłości przeznaczony na zagospodarowanie jako:

 Rekonstrukcję kuźni.

Warsztaty -  pokazowo -  kowalskie - wyroby kute. Z częścią muzealną .
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                        Budynek nr XIII

        Poprzednio budynek gospodarczy -  bażanciarnia. Budynek nie istniejący.

                        Odbudowanie budynku na istniejących planach, ok. 400m2.

W przyszłości przeznaczony na zagospodarowanie jako:

Działalność restauracyjno- rozrywkowa.

Ewentualnie po podziale pionowym jako:

apartamenty  typu  ,,loft’’-  jednorodzinne o  pow.  ok.  2x  od  80  do  120m2  (parter  plus  piętro)

z indywidualną wydzieloną częścią z przodu i z tyłu.

                        Nie wyklucza się:

   pokoi do wynajęcia, pomieszczeń - administracyjno służbowych oraz pomieszczeń mieszkalnych dla 

pracowników dworku (zagospodarowanie poddaszy). 

Podobna ,,formuła’’  mogłaby znaleźć zastosowanie w przypadku stworzenia z całego kompleksu 

domu spokojnej starości…

BRAK DOKUMENTACJI
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                            Park

Zachowany w swych historycznych granicach, opartych z jednej strony o dwór, z pozostałych 

stron ograniczony traktami komunikacyjnymi, prowadzonymi wzdłuż granic zespołu.

Układ  przestrzenny został  w latach siedemdziesiątych  XX wieku znacznie  przekształcony,  nadal 

jednak  tworzy  wraz  z  dworem  oraz  folwarkiem  zwarty  układ  przestrzenny  o  dużej  wartości 

historycznej. 

Jego  kompozycja  wraz  z  czytelnymi  granicami,  małym  strumykiem,  mostkiem  oraz  podjazdem 

tworzy duży walor historyczny, przyrodniczy i estetyczny.

W przyszłości:              

Tradycyjnie: wysepka, klomby, alkowy, altanki z werandami.

                                               Park – stan obecny. 

                                                                                                  

           Park wysepka – symulacje/adaptacja.
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                         Park – sad

     Odtworzenie przedwojennego sadu z tradycyjnymi drzewami, krzewami owocowymi, pasieki, 

staw.               
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                           Łąki

Poprzednio łąki, pastwiska: po odpowiednim przystosowaniu mogłyby być przeznaczony na: 

stawy łowne – zarybione .

Nie wyklucza się:

- plaży, kajaków, łódek.

Ewentualnie:

byłby  dopełnieniem  części  rekreacyjnej  np.  trasy  rowerowe,  sportowe,  do  jazdy  konnej,  alejki 

spacerowe.
                                                                                                                                                                                                       

Zdjęcie lotnicze – symulacja/adaptacja.                              
                              

    www.garbno.com.pl 31



Wjazdy – Parkingi

W 1  Wjazd główny front  od drogi Kętrzyn-Bartoszyce(obecnie istniejący).

Parking  dla  wipów,  klientów,  gości  dworku,  hotelu,  rezydencji,  restauracji,  domu  weselnego, 

okolicznościowego itp.

Parking posiada ok. 40 miejsc parkingowych.

W 2   Wjazd gospodarczy od drogi Garbno-Drogosze (obecnie istniejący).

 W 3  Wjazd gospodarczy oraz na teren parkingu od drogi Garbno-Drogosze (planowany).

Parking  z  osobnym  wjazdem  (symulacja),  połączony  z  bramami  z  otwarciem  nowego  wjazdu. 

Parking  nie  zakłócający  spokoju  mieszkańcom  dworku.  Stworzenie  wjazdu  nie  kolidującego 

z resztą rezydencji, a jednocześnie wjazd do użytkowanych części otwartych dla klientów z zewnątrz 

(budynki nr 6,7,8). 

Parking posiadałby 80 miejsc parkingowych..
                                        

                              Parking zdjęcie lotnicze – symulacja/adaptacja.
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                        Numer działki 22/10  lasy. pastwiska trwałe.
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Budynek nr XIV  (w planach).
                Zbudowanie nowego budynku na odtworzenie bazy hotelowo – rezydencyjno – mieszkalnej. 

Powiększenie tym samym kompleksu hotelowego  i dostosowanie go do różnych potrzeb i oczekiwań 

(zyskanie docelowo 70-100 miejsc), który byłby budynkiem hotelowym dla klientów spoza obszaru 

folwarku i dworku, przejeżdżających na trasie Kętrzyn – Bartoszyce.

                      Ewentualnie dla rodzin przyjeżdżających (odwiedzających) klientów, pacjentów w zespole dworskim. 

                      Ewentualnie na zagospodarowanie, po podziale pionowym jako: 

                     apartamenty typu ,,loft’’- jednorodzinne o pow. ok. 2x od 80 do120m2 (parter plus piętro) pokoje do

                     wynajęcia, lub pomieszczenia służbowo – mieszkalne dla pracowników dworku (zagospodarowanie

                     poddaszy).

Podobna ,,formuła’’  mogła  by znaleźć zastosowanie w przypadku stworzenia z całego kompleksu 

domu spokojnej starości…

         Lub:

                     biorąc pod uwagę niekorzystną bliskość oczyszczalni ścieków - wybudowanie ekologicznej kotłowni, 

która służyłaby dla całego przedsięwzięcia. 

                     Nie wykluczając budynku o innym zastosowaniu gospodarczym.
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