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Woliński Park Narodowy dociepla słuŜbowy domek głównej księgowej.
Dyrektor Ireneusz Lewicki twierdzi, Ŝe brakuje mu środków finansowych i
docieplana jest tylko jedna ściana, chociaŜ styropian i nowe tynki...
połoŜono na wszystkich. Domek jest zbędny Parkowi i przeznaczony na
sprzedaŜ ze wszystkimi zniŜkami. Kupi go główna księgowa, ale dopiero
zapewne po tym jak zostanie wyremontowany na koszt Skarbu Państwa.
Główną księgową WPN jest Helena Kudej, która od kilku lat jest emerytką, ale
nadal pracuje w WPN. W przeszłości jej domek przeszedł takŜe kapitalny remont
za społeczne środki. Teraz ma być jej sprzedany w pierwszej kolejności, ale
najpierw docieplony.
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Kudej kilka lat temu mieszkała w 4-pokojowym lokum przy ul. Ustronie Leśne.
Potem przeprowadziła się do innego 90-metrowego mieszkania z garaŜem i
tarasem. Remont pochłonął prawie 100 tys. zł, a dwa lata temu przeprowadziła
się do willi przy ul. Dąbrowskiej w Międzyzdrojach. Wszystko to są słuŜbowe
mieszkania Parku.
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Teraz Kudej, która jest emerytką, chce odkupić od Parku słuŜbowe mieszkanie.
Podobnie jak Lewicki, który na koszt Parku wyremontował sobie piękną willę tuŜ
za płotem siedziby dyrekcji w Międzyzdrojach. Obok domu księgowej. Teraz
minister ma podjąć decyzję o sprzedaŜy obu willi. Na liście jest kilkanaście
nieruchomości, ale na pozycji pierwszej jest willa Lewickiego, w której
dobudowana piętro, wymieniono ogrzewania, zainstalowano bramę na pilota i
wykonano wiele remontów. Wszystko na koszt Parku, czyli nas podatników.
W ub. tygodniu wysłałem do dyr. Lewickicego zapytanie czy ogłoszono przetarg i
ile kosztuje obecny remont willi gł. księgowej. I. Lewicki odpisał: „W związku z
tym, Ŝe zimą zamarza woda w rurach ocieplenie domu jest ustawowym
obowiązkiem wynajmującego - WPN. Z powodu niewystarczających środków
finansowych WPN ponosi koszt ocieplenia tylko jednej ściany wraz z cokołem co
wynosi brutto 13 700 zł. Ocieplenie domu przy ul. Dąbrowskiej 18 A wykonywane
jest za zgodą Ministra Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych. Budynek jest zbędny dla potrzeb Parku”.
***
W zasobach WPN jest przeszło 120 nieruchomości, z których wiele jest juŜ
ruinami. Widocznie dyr. Lewicki nie czuł ustawowego obowiązku dbania o ich
stan techniczny. Park przejął były ośrodek rządowy w Grodnie, przedtem tereny
wojskowe na Białej Górze. 10 lat temu Lewicki przejął ośrodek wczasowy
MSWiA w Wisełce. Dziś jest to ruina.
W tym roku Park otrzymał z ministerstwa 240 tys. zł na remonty. Na ocieplenie
jednej ściany w domku głównej księgowej poszło 13,7 tys. A pozostałe ściany
pani księgowa ociepliła za własne pieniądze czy teŜ ze środków budŜetowych?
Czy był przetarg, czy teŜ nie było takiej potrzeby, bo wystarczyło kaŜdą ścianę
zapisać jako osobną inwestycję i przetargu nie ogłaszać?
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