MUZEUM REGIONALNE W BOBOLICACH:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU
I. Informacje ogólne
Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Plac Zwycięstwa 5
76-020 Bobolice
tel./fax: (94) 316 71 55 wewn. 25 (łączy sekretariat MGOK)
e-mail: muzeumbobolice@wp.pl
www.muzeum.bobolice.pl
II. Struktura placówki
1. Nadzór bezpośredni:

- dyrektor MGOK: mgr Izabela Helman (od 8.02.2016 r.);
- główna księgowa: mgr Joanna Kordek

2. Kierownik muzeum:
Pracownicy:

- mgr Bronisław Malinowski
- młodsza dokumentalistka: mgr Sandra Fir
- referent inż. Sara Krupka (od 1.03.2016r.)

3. Zespół doradczy kierownika muzeum.
Rada Muzeum. W styczniu 2016 roku zakończyła się pięcioletnia kadencja
dotychczasowej Rady Muzeum. Z tej okazji odbyło się w dniu 21 marca pożegnalne
posiedzenie, na którym podsumowano jej działalność oraz omówiono postępy w rozwoju
muzeum. Posiedzenie zakończono wręczeniem przez kierownika muzeum wszystkim
członkom pamiątkowych dyplomów. Nową radę powołano w dniu 11 maja 2016 roku. Zgodnie
z art. 11, ust. 1-5 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. nr 5, poz. 24 z 1997 r.,
z późn. zm.) oraz na podstawie § 2, pkt. 1 i 8 Regulaminu Rady Muzeum Regionalnego w
Bobolicach, z dn. 15 maja 2013 r., nową radę powołano na czteroletnią kadencję, tj. na lata
2016-2019 i liczy ona 9 członków. Jej skład jest następujący: Mieczysława Brzoza, Krzysztof
Czajkowski, Janusz Koczkodaj, Renata Kowalska (przewodnicząca), Tomasz Gałan, Izabela
Helman, Kamil Jesionowski, Leszek Karbowski, Janusz Wiśniewski. Inauguracyjne
posiedzenie
nowej
rady
odbyło
się
12
maja
2016
r.
W pierwszej części wszyscy członkowie otrzymali listy nominacyjne oraz zostali zapoznani
z Regulaminem Rady Muzeum. W drugiej części posiedzenia przedstawiono im prezentację
multimedialną na temat dorobku muzeum w 2015 r.
Drugie posiedzenie odbyło się 9.12.2016 r. Główny temat –Kierunki działalności
muzeum w 2016 r. – omówił kierownik muzeum. Podziękował członkom rady za pomoc i na
zakończenie wyświetlono film Spacerem po Muzeum Regionalnym w Bobolicach, wykonany
przez pracowników muzeum i Urzędu Miejskiego (więcej na ten temat w VII części
sprawozdania) oraz ) oraz dźwiękowy film na stronę internetową Muzeum Regionalnego
w Bobolicach, wykonany przez Łukasza Brońskiego i Roberta Trembowelskiego.
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4. Działy ekspozycyjne muzeum:
a) archeologiczny,
b) etnograficzny,
kąciki: - narzędzi pralniczych,
- młynarski (wystawa żaren i sit do mąki),
c) galeria obrazów,
d) miejski (historia Bobolic),
e) militariów,
f) przyrodniczy,
g) sztuki więziennej.
III. Działalność naukowo-badawcza
Na przełomie grudnia i stycznia 2016 roku przygotowano do druku, a następnie
opublikowano opracowanie historyczne Bronisława Malinowskiego pt. Z dziejów granicy
polsko-zachodniopomorskiej między Białym Borem, a Bobolicami. W dniu 22 stycznia
Muzeum Regionalne w Człuchowie obchodziło 40-lecie swego powstania. Z tej okazji
zorganizowano na zamku człuchowskim sesję naukową na którą zostali zaproszeni
przedstawiciele naszego muzeum: Grażyna Wiater – zastępca burmistrza, księgowa MGOK-u
Joanna Kordek i kierownik muzeum Bronisław Malinowski. W trakcie uroczystości
w imieniu naszej delegacji wystąpiła Grażyna Wiater, która złożyła dyrektorce muzeum Pani
K. Monikowskiej gratulacje z okazji jubileuszu i wręczyła stosowny upominek. Również nasze
muzeum podtrzymuje współpracę z Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie. Polega ono na
wymianie informacji o naszym muzeum i osiągnięciach tamtejszego muzeum. Na ręce jego
kierownika Stanisława Drozda wysłaliśmy materiały informacyjne oraz egzemplarze
Bobolickich wiadomości Samorządowych z artykułami historycznymi. W dniu
22 marca złożyli wizytę w naszym muzeum Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz i jego
zastępca Dariusz Kalinowski. W spotkaniu wzięli też udział radni powiatowi: Jarosław
Bączkowski, Kamil Jesionowski i Jan Mokrzycki, burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza,
dyrektor MGOK-u Izabela Helman oraz przewodnicząca Rady Muzeum Renata Kowalska.
W pierwszej części spotkania goście zwiedzili ekspozycję muzeum, podziwiając jego dorobek,
natomiast w drugiej części omówiono jego potrzeby oraz źródła finansowania. Formy, metody
pracy oraz dorobek materialny muzeum, omówił kierownik muzeum Bronisław Malinowski.
Na zakończenie swego wystąpienia podziękował Staroście za pomoc finansową w 2015 roku.
Z przyznanej kwoty 10 tys. zł sfinansowano urządzenia szynowe do galerii, wykonano
oświetlenie reflektorowe (szynowe) oraz zakupiono niektóre materiały budowlane do
odnowienia lokalu galerii. Po wystąpieniu kierownika głos zabrała przewodnicząca Rady
Muzeum Renata Kowalska i wręczyła staroście M. Hermanowiczowi pisemne podziękowanie
za okazywaną pomoc finansową, z prośbą o przyjęcie honorowego patronatu nad naszym
muzeum. W tej części spotkania przemówił starosta M. Hermanowicz. Stwierdził on, że
muzeum w Bobolicach odwiedza pierwszy raz i jest pod wielkim wrażeniem jego osiągnięć,
może ono być traktowane jako placówka powiatowa, więc starostwo w miarę swoich
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możliwości finansowych będzie je wspierać. Na zakończenie swojego wystąpienia przyjął
patronat nad muzeum i podziękował za okazane mu wyróżnienie.
W dniu 31 marca kierownik muzeum i dyrektor MGOK-u Izabela Helman złożyli
wizytę w Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie, placówkę finansowaną przez
powiat. Celem wizyty było zapoznanie się z metodami pracy w Centrum oraz omówienie form
promocji naszego muzeum przez to Centrum na terenie powiatu. Rozmowę przeprowadzono z
dyrektorem Centrum Gabrielą Wołujewicz. Poruszono również problem współfinansowania
naszego muzeum przez starostwo. Nasza delegacja miała okazję zwiedzić wyposażenie
Centrum w urządzenia multimedialne. Jest bardzo nowoczesne i spełnia ważną rolę edukacyjną,
szczególnie młodzieży szkolnej. Na zakończenie pobytu kierownik muzeum zaprosił Panią
Wołujewicz do odwiedzenia naszych stałych wystaw.
W dniu 20 grudnia odbyło się w naszym muzeum posiedzenie zespołu dla ustalenia
wstępnego programu ochrony i popularyzacji cmentarzyska kurhanowego w Leśnictwie Łanki
Nadleśnictwa Bobolice. Wzięli w nim udział: prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak i dr hab.
Michał Pawleta z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza i Renata Jarzyńska – inspektor ds. promocji z Urzędu
Miejskiego, mgr inż. Janusz Koczkodaj z Nadleśnictwa Bobolice, mgr Anna Malazdra –
sekretarz Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach oraz mgr Izabela Helman –
dyrektorka MGOK w Bobolicach. Posiedzeniu przewodniczył kierownik muzeum
mgr Bronisław Malinowski. Po wystąpieniach uczestników ustalono, że ochrona kurhanów
i udostępnianie ich społeczeństwu powinna być powiązana z ochroną środowiska
przyrodniczego i z planowaniem przestrzennym w taki sposób, aby poszerzała ofertę
turystyczną gminy. Ze względu na duży rozrzut skupisk kurhanów, postanowiono pokazać
tylko fragment odkryć, położony przy drodze leśnej Buszynko – Porost, koło rezerwatu
Buczyna, natomiast w drugim – rozszerzyć działania na dalsze skupiska. Następnie podzielono
zadania. Instytut Prahistorii przygotuje pełną dokumentację dla pierwszego etapu oraz wyda
folder i ulotkę dla turystów. Natomiast Nadleśnictwo i Zarząd Towarzystwa Ekologiczno –
Kulturalnego, wykonają kącik wypoczynkowy (wiatę, ławy, stół, stojaki na rowery i inne) oraz
sporządzą opis lasu i charakterystykę geologiczną terenu. Zaś burmistrz Bobolic sfinansuje
wykonanie tablicy informacyjnej. Termin zakończenia pierwszego etapu prac, ustalono na 30
czerwca 2017 r. Szczegółowy wykaz prac zamieszczono w Notatce służbowej, którą doręczono
wszystkim zainteresowanym.
IV. Gromadzenie, opisywanie i konserwacja zbiorów
1. Gromadzenie zbiorów.
Do końca 2016 roku opisano 497 eksponatów, w tym 439 dokumentów (dotyczących
samorządu gminy Bobolice, organizacji społecznych oraz osobowych). W 2016 r.
prenumerowano następujące czasopisma historyczne: Zapiski Historyczne, Kwartalnik
Historyczny, Mówią Wieki, Spotkania z Zabytkami, Muzealnictwo. Wpisano do zbiorów
bibliotecznych 16 książek, uzyskanych z wymiany międzymuzealnej oraz od osób
prywatnych.
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2. Konserwacja zbiorów.
Zawerniksowano 62 obrazy, a 25 oprawiono w ramy. Częściowo zrekonstruowano
i zakonserwowano 6 sztuk broni ręcznej oraz kilkanaście sztuk drobnych przedmiotów
wojskowych. Odrestaurowano mechaniczną wagę pocztową do ważenia paczek (produkcji
Lubelskiej Fabryki Wag).

V. Nabytki
W omawianym roku przyjęto 403 eksponaty, w tym 367 różnych dokumentów. Dominują
w nich czasopisma historyczne i różne urzędowe pisma, natomiast w mniejszości są różne
przedmioty. Szczególnie cenny jest dar Sylwestra Rybki z Mielna. Jest to (wspomniany
w części IV, punkt 1 sprawozdania) zbiór 291 dokumentów, składający się z sześciu
skoroszytów, obejmujących działalność administracji gminy Bobolice, a mianowicie:
- Samorządu Terytorialnego (lata 1945-1950);
- Prezydium Gminnej Rady Narodowej (od 1.07.1950 do 1954 roku);
- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (1955-1957);
- Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Bobolice (1958-1972);
- Urzędu Miasta i Gminy w Bobolicach (1973-1978);
- dokumenty dotyczące stanu wojennego (OKON i PROM);
oraz dwa skoroszyty z dokumentami: Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego
„Mechanik” (lata 1965-1986) i Koła Polskiego Związku Filatelistycznego w Bobolicach (lata
1983-2012). Dokumenty te, szczególnie z pierwszych lat powojennych są cennymi źródłami
dla historyków i studentów interesujących się tamtym okresem. Również cennym nabytkiem
przekazanym nieodpłatnie przez Ryszarda Kreczetowskiego z Bobolic jest kopia obrazu
Wilhelma Marstranda (duńskiego malarza) pt. Christian IV na „Trójcy” w Zatoce Kilońskiej
pod Kolberger Heide. Obraz jest wykonany na płycie porcelanowej o wymiarach 30 cm
x 20,5 cm (z ramą 41 cm x 32 cm), wykonany w firmie duńskiej. Obraz jest wielobarwny
i stanowi cenny nabytek. Natomiast Zakład Karny w Wierzchowie przekazał obraz Temida
i szopkę betlejemską wykonaną przez artystów więziennych. Wzbogaciły one dział Sztuki
więziennej. Z innych eksponatów należy wymienić wagę pocztową ofiarowaną przez Izabelę
Ciuńczyk i Stanisława Dorosza z Koszalina oraz wagę dziesiętną (z początku XX w.)
przekazaną przez dyrekcję Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach. Zbiór
militariów powiększył się o 5 korpusów pocisków armatnich z okresu I wojny światowej oraz
o puszkę na maskę przeciwgazową, przekazane przez Muzeum Kultury Bojków
w Myczkowie.
VI. Działalność wystawienniczo-popularyzatorska
1. Wystawy.
a) Stałe.
- Miasto Bobolice w fotografii i dokumentach;
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- kącik przyrodniczy: Kolekcja ptaków, skał i trofeów łowieckich;
- galeria: wystawa obrazów z bobolickich plenerów malarskich;
- Militaria;
- Kącik belgijskich jeńców wojennych ( dokumenty, fotografie, mundury);
- Zbiory etnograficzne;
- Odznaczenia PRL i medale;
- wystawa archeologiczna;
- galeria portretów wójtów i burmistrzów. Jest to nowa wystawa urządzona w styczniu 2016 r.
w holu muzeum. Zawiera 15 portretów polskich wójtów i burmistrzów Bobolic (na 25
urzędujących w latach 1945 – 2014). Ponadto, dla zachowania ciągłości władz miejskich
w historii miasta, umieszczono w tablicy wszystkich niemieckich burmistrzów, piastujących
swe stanowiska od 1370 r. do 26 lutego 1945 r.
b) Czasowe.
Od 15 marca do końca kwietnia prezentowano własną wystawę pt. „Odznaczenia
państwowe i medale sportowe”. W skład pierwszej części weszły odznaczenia wojskowe
i cywilne, pochodzące ze zbiorów Jolanty i Wiesława Dymińskich ze Szczecinka, przekazane
na własność muzeum w 2015 r. Natomiast medale sportowe wypożyczono od Ireny Kowalskiej
z Pomorzan, uprawiającej biegi długodystansowe. Oprócz medali wystawiano również jej
puchary zdobyte podczas zawodów. Wystawę zwiedziło 119 osób.
Druga wystawa o szerszym temacie pt. „Przeszłość się nie skończyła i nadal jest wśród
nas – Dziedzictwo archeologiczne rejonu Bobolic”, zorganizowana przez nasze muzeum z
Instytutem Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na 24 barwnych
planszach ukazano plon odkryć pól kurhanowych w Leśnictwie Łanki
Nadleśnictwa Bobolice. Odkrycia te dokonano w latach 2014-2015 w czasie badań terenowych.
W prezentowanym materiale pokazano również tzw. metody nieinwazyjne, zastosowane do
lokalizacji obiektów archeologicznych. Dokumentację odkrytych kurhanów, jak również
zastosowanych metod badawczych, opublikowano w katalogu wystawy pod powyższym
tytułem. Został wydany przez nasze muzeum i Instytut Prahistorii UAM
w Poznaniu. Wystawa była czynna od 21 października do końca listopada 2016 r. Zwiedziło
ją 379 osób.
W zakresie działalności wystawienniczej, w październiku 2016 r. poczyniono
przygotowania do przyszłorocznej wystawy Sztuka więzienna. Mianowicie do uczestnictwa
zaproszono dodatkowo zakłady karne Bydgoskiego Okręgu Służby Więziennej. W związku
z tym dokonano zmian w Regulaminie wystawy, w którym zwiększono liczbę nagród
pieniężnych i wyróżnień oraz dyplomów honorowych. Regulamin ten rozesłano do
zainteresowanych jednostek penitencjarnych. Dalsze przygotowania organizacyjne tej
wystawy, zostaną podjęte w marcu 2017 r.
2. Działalność oświatowa.
W 2016 r. z różnych form działalności muzeum, skorzystało 1347 osób. Rozkład
zwiedzających w ciągu roku był nierównomierny: w pierwszym półroczu było tylko 530 osób
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natomiast w drugim 817. Główną przyczyną spadku liczby zwiedzających była modernizacja
lokalu galerii i działu Sztuka więzienna, na skutek tego muzeum było niedostępne przez styczeń
i luty. W strukturze wieku zwiedzających 79% stanowiła młodzież szkolna. Łącznie w muzeum
gościło 41 grup. Liczebnie dominowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Bobolicach, ale też byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kłaninie (50 osób), z Liceum
Plastycznego w Koszalinie (23 osoby), Szkoły Podstawowej w Kurowie (14 osób)
i z Drzewian (33 osoby). Zwiedzających z zagranicy było 39 osób, w tym z Niemiec – 36,
z Australii – 2 i ze Skandynawii – 1.
Przeprowadzono 26 lekcji muzealnych dla 455 uczniów, według stałego programu,
obejmującego historię Bobolic i ziemi bobolickiej. Ponadto wygłoszono 3 prelekcje poza
muzeum: pierwszą – 20 stycznia na sesji Rady Miejskiej w Bobolicach (na temat działalności
muzeum w 2015 r.) i drugą w dniu 15 listopada dla pracowników Urzędu Miejskiego na temat
Dzieje powiatu bobolickiego. Trzecią prelekcję wygłoszono w Zakładzie Karnym w Starem
Bornem na ten sam temat. Z tych prelekcji skorzystało 110 osób.
VII. Wydawnictwa
1. Książki
Wydano:
- Malinowski Bronisław (red.) Wójtowie i burmistrzowie Bobolic w latach 1945-2014.
Publikacja zawiera biogramy 25 wójtów i burmistrzów oraz niektóre fotografie.
- Malinowski Bronisław Z dziejów granicy polsko-zachodniopomorskiej między Białym Borem
i Bobolicami.
Artykuły informacyjne i publicystyczne
1. Sandra Fir:
- Włodarze powiatu odwiedzili Muzeum Regionalne w Bobolicach, „Gazeta Ziemska” 2016,
nr 3, s. 3.
- Relacja z uroczystości jubileuszu 40-lecia Muzeum Regionalnego w Człuchowie, „Bobolickie
Wiadomości Samorządowe” (dalej „BWS”) 2016, nr 2, s. 3.
- Historia herbów Bobolic, Bobolickie „BWS” 2016, nr 6, s. 3;
- Sieć szkolnictwa podstawowego w byłym powiecie bobolickim, „BWS” 2016, nr 8, s. 5.
- Średniowieczny gródek nad jeziorem Przybyszewko, „BWS” 2016, nr 12, s.5;
2. Sara Krupka:
- Ostatnie powiedzenie Rady Muzeum kadencji 2011-2015,” BWS” 2016, nr 3, s. 6.
3. Bronisław Malinowski:
- Pastor Franz Papenfuss – Held oder Verräter, „Bublitzer Brief” 2016 nr 597, s. 2-4;
- Wystawa twórczości więziennej w Bobolicach, „Forum Penitencjarne” 2016, nr 1, s. 36;
- Pamięci Jana Wagina (1960-2016), „Znad Chocieli”, 2016 nr 1-2, s. 6-8;
- Granice wzrostu ludności Polski, „Znad Chocieli” 2016 nr 1-2, s. 8-10;
- Wójtowie i burmistrzowie Bobolic w latach 1945-2014, „BWS” 2016, nr 3, s. 7;
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- Wspomnienie o Janie Waginie, BWS 201, nr 3, s. 10;
- Tajemnice pierwszego wójta Bobolic Mieczysława Tomeckiego, „BWS” 2016, nr 5, s. 6;
- „Przeszłość się nie skończyła i nadal jest obecna wśród nas” - wystawa , „BWS” 2016,
nr 10, s. 9.
- Przekazanie sztandaru kombatantów, „BWS” 2016, nr 10, s. 9.
- Dziedzictwo archeologiczne rejonu Bobolic – relacja z wystawy, „BWS” 2016, nr 11, s. 5.
- Dary dla muzeum, „BWS” 2016, nr 12, s. 5.
- Od wydawców / artykuł wstępny / Katalog wystawy Przeszłość się nie skończyła i nadal jest
wśród nas. Dziedzictwo archeologiczne rejonu Bobolic, Wydawcy: Muzeum Regionalne
w Bobolicach, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Bobolice, Poznań, 2016 r., s. 6-7;
- Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach w roku 2015,
„Koszalińskie Zeszyty Muzealne”; tom 36, 2016, s. 171 – 183.
Prezentacje multimedialne i filmy
Audycje telewizyjne
- Bobolickie Muzeum, wyemitowana 22.09.2016 r. w Telewizji GAWEX w Szczecinku;
- Bobolickie pomniki, wyemitowana 10.10.2016 r. w Telewizji GAWEX w Szczecinku.
Filmy
- Spacerkiem po muzeum w Bobolicach /film /: scenariusz B. Malinowski, opracowanie
i dźwięk Łukasz Sołoń, lektor Kinga Świecka, zdjęcia: Łukasz Sołoń, Piotr Wolin, Józef Wolin,
Bartłomiej Kończak, Sandra Fir, Agnieszka Kumorowska, Sara Krupka/.
Prezentacje
Bronisław Malinowski, Sandra Fir:
- Informacja o działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach w roku 2015;
Bronisław Malinowski, Sara Krupka:
- Zygmunt Frąckowiak pionier oświaty w Bobolicach;
- Odbudowa Bobolic po II wojnie światowej. Część I Architektura;
- Odbudowa Bobolic po II wojnie światowej. Część II Gospodarka.
VIII. Działalność administracyjna i gospodarcza
1. Działalność gospodarcza.
W 2016 r. kontynuowano prace usprawniające lokale sali wystawowej i działu Sztuka
więzienna. Do lokalu sali wystawowej zakupiono i zamontowano dodatkowe drzwi
zabezpieczające i odnowiono ściany. Natomiast w lokalu Sztuka więzienna częściowo
przebudowano instalację elektryczną oraz zakupiono i zamontowano lampy świecznikowe
na oświetlenie LED. Dla potrzeb wystawienniczych zamontowano na ścianach 46 mb szyn
galeryjnych. W przejściu między holem, a lokalem działu Sztuka więzienna, zamontowano
ozdobną metalową kratę wykonaną w Zakładzie Karnym w Starem Bornem (w tymże
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również – drewnianą mównicę). Zmieniono ustawienie gablot oraz tablicy informacyjnej,
dzięki temu poprawiono estetykę holu.
2. Zakupy wyposażenia.
Poza wyposażeniem wymienionym w pkt. 1 zakupiono:
- stół drewniany reprezentacyjny do galerii;
- laptop z wyposażeniem;
- dysk zewnętrzny do przechowywania danych;
- metalowe ramy do portretów;
- 4 higrometry do pomiaru wilgotności powietrza w salach muzeum;
3. Sfinansowano druk prac:
- Wójtowie i burmistrzowie Bobolic w latach 1945-2014;
- Dzieje granicy polsko- zachodniopomorskiej między Bobolicami a Białym Borem;
Ponadto pokryto koszty prenumeraty czasopism o profilu historycznym.
4. Źródła finansowania głównych zadań gospodarczych.
 Środki budżetowe ogółem
7 925,94 zł
 Środki pozabudżetowe ogółem
11 406,92 zł
W tym:
- dotacje starosty
10 000,00 zł
- dar Kamila Jesionowskiego
1 261,00 zł
- dar turystów niemieckich
145,92 zł
Wykonano zadania na kwotę ogółem  W tym pokryto ze środków budżetowych:
- druk książki Wójtowie i burmistrzowie Bobolic
- stół do galerii
- rekonstrukcja 3 sztuk broni palnej
- zakup metalowych ramek do portretów
- prenumerata czasopism
RAZEM

19 332,86 zł.

3 823,32 zł
2 199,00 zł
1 500,00 zł
215,97 zł
187,65 zł
7 925,94 zł

 Zadania zrealizowane ze środków pozabudżetowych.
- zakup lamp świecznikowych do działu Sztuka więzienna 1 191,00 zł
- zakup systemu galeryjnego do działu Sztuka więzienna
1 278,28 zł
- zakup i montaż drzwi do sali wystawowej
3 499,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do obudowy drzwi
627,22 zł
- zakup laptopa z oprogramowaniem i sprzętem
2 892,00 zł
- zakup 4 higrometrów elektronicznych
251,66 zł
- zakup 30 żarówek LED do lamp
259,84 zł
- naprawa i konserwacja 2 karabinów
1 000,00 zł
RAZEM
11 000,00 zł
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Prace wykonane nieodpłatnie (bez wyceny) przez:
1. Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach:
- montaż lamp, szyn galeryjnych, obudowanie drzwi sali wystawowej;
- częściowa przebudowa instalacji elektrycznej w dziale Sztuka więzienna;
- drewniane obramowanie do wnęki w dziale militarnym.
2. Zakład Karny w Starem Bornem:
- wykonano ozdobną kratę metalową;
- wykonano mównicę drewnianą na okolicznościowe uroczystości.
IX. Sprawy organizacyjno-kadrowe
Od 3 marca zatrudniono Sarę Krupkę na stanowisku referenta.
Opracował: Bronisław Malinowski
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