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Dość nietypową kontrolę drogową przeprowadzili  
policjanci z Posterunku Policji w Śmiglu. W jej 
efekcie na miejsce trzeba było wezwać osobę, która 
mogła bezpiecznie powozić zaprzęgiem. Konie 
podczas kontroli były bardzo spokojne, czego nie 
można powiedzieć o woźnicy. Ciąg dalszy na stronie 2

Woźnica z promilami
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To już czwarta próba sprzedaży Dworku im. 
Melchiora Wańkowicza. Tym razem przetarg 
miał miejsce w dniu dzisiejszym.
Zdaniem urzędnika gminy Krzywiń  było dwóch chętnych 
oferentów, którzy wpłacili wadium. Całość była wyceniona na 
250 tys. netto. Jednak do godziny 9.14 (28.04.2020) nikt z 
wpłacających wadium nie przybył. Dlatego przetarg 
unieważniono.
Taka sytuacja spowodowała nadzieje dla obrońców tego Dworku 
jak i mieszczącej się nieopodal figurki świętego Jana 
Nepomucena, iż nie powinno zapominać się o wartości 
historycznej tego obiektu.
Natomiast z pewnością burmistrz Jacek Nowak oczekiwał innego 
finału sprawy.
Zanim jednak pracownik urzędu odczytał tekst przetargu wywołała się ostra dyskusja między burmistrzem, radnym Michałowiczem 
i mieszkańcem gminy Krzywiń. Radny Michałowicz podważył względy bezpieczeństwa, zarzucając włodarzowi, iż w przypadku 
gdyby przybyli oferenci (jedna osoba na 15m2) a było już na sali około 60 m2 - 7 osób. Na co burmistrz stwierdził, że będzie musiał 
wezwać policję aby niektórych wyprosić.
Zdaniem radnego Michałowicza, to burmistrz powinien przewidzieć ewentualnie zastępcze lokum, aby zapewnić uczestnictwo 
zainteresowanym w przetargu, a nie wypraszać, strasząc policją.
Już wcześniej pisaliśmy, iż ż Gmina Krzywiń chce się pozbyć Dworku, natomiast są mieszkańcy tej gminy, którzy widzą możliwość 
zagospodarowania tej nieruchomości.
Sporo sił zostało w tę sprawę włożonych. Między innymi ogromnym zaangażowaniem wykazał się bardzo aktywny radny tej gminy 
Paweł Michałowicz, który sporządził pisma do stosownych komisji w powiecie kościańskim i przede wszystkim do Towarzystwa im. 
Melchiora Wańkowicza w Jerce.
Jedno się potwierdza, iż nikt w urzędzie w Krzywiniu nie ma pomysłu by w jakiś sensowny sposób zagospodarować to miejsce.

Czwarta próba
sprzedaży 
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