
PLAN PRAC REMONTOYCH W SEZONIE 2012
LP Temat prac Rozszerzenie zakresu

1 Artur Wilk 25.03.2012 30.04.2012 500 na bieżąco

2 Bosman 25.03.2012 30.04.2012 500 na bieżąco

3 Porządki w hangaże nr3 30.04.2012 30.05.2012

4 Henryk Drążyk 15.06.2012 30.06.2012 1700 12.06.2012

5 Dariusz Ślifirski 15.05.2012 10.06.2012 600 15.05.2012

6 Hanna Oczkoś 1.05.2012 30.06.2012 700 1.05.2012

7 1.05.2012 15.05.2012 250 1.05.2012

8 14.04.2012 1.05.2012 200 20.04.2012

9 14.04.2012 30.06.2012 1000 1.05.2012

10 2.04.2012 27.04.2012 250 2.04.2012

11 zasklepienie otworów, konserwacja 2.04.2012 27.04.2012

12 2.04.2012 27.04.2012

13 Artur Wilk 5.05.2012 30.06.2012

14 5.05.2012 30.06.2012 150

15
16

Nadzór 
merytoryczny

Prowadzący 
prace

Deklaracja 
pracy

Termin 
rozpoczęcia

Przewidywany 
termin 

zakończenia

Przewidywany 
koszt materiałów

Termin 
zabezpieczenia 

środków

Prace bieżące przy otwarciu 
sezonu

wystawienie ławek, malowanie 
ustawienie bojek, grabienie trawników, 

wymiana muszli, porządki w hangarach i 
w pomieszczeniach, itd...

Prace bieżące przy sprzęcie 
pływającym

mycie, czyszczenie, malowanie 
antyporostem, stawianie masztów, itd..

zagospodarowani pomieszczenia na 
warsztat podręczny i magazynek

Stanisław 
Skowron

Remont bieżący pomieszczeń 
biurowych przystani,świetlicy

szpachlowanie i malowanie biura oraz 
świetlicy cyklinowanie podłogi, 

lakierowanie minx5

Poprawa elewacji budynku od 
północnej stronie oraz frontu z 

logo Klubu

front-Oczyszczenie struktury ściany, 
naprawa ubytków, faktury farby, prace 

malarskie ściana północna-zerwanie 
starej warstwy farby i szpachli, 

szpachlowanie malowanie

Konserwacja ogrodzenia 
obiektu.

oczyszczenie ogrodzenia z piasku, 
glonów, rdzy - malowanie podkładem 

antykorozyjnym, farbą nawieszchniową

Wykonanie uzupełnienia 
ogrodzenia przy wejściu na 

teren przystani

wykonanie kompletnej ramy z kątownika, 
wpasowanie siatki, malowanie, montaż

Stanisław 
Skowron

Prace korekcyjne przy nabrzeżu 
prawej strony

Zdjęcie warstwy ziemi, uzupełnienie 
gruzem, przerzucenie piasku z brodzika 

na zewnątrz muru oporowego

Zygmunt 
Zalejski

Uporzątkowanie stanu instalacji 
elektrycznej obiektu

Uporządkowanie instalacji wewnątrz 
magazynu bosmana

Zygmunt 
Zalejski

Dokończenie prac przy 
gretingach DZ

Sprawdzenie pasowania w DZ, określenie 
punktów kontrolnych gretingów, 

poluzowanie śrub, lakierowanie minx5 
skręcenie

Andrzej 
Januszewski

Naprawa pływaków roweru 
Karramba

Krzysztof 
Grajewski

Korekta napędu w 4 rowerach 
wodnych

powrót do wcześniejszego przełożenia 
przekładni napędu (lub o 1 ząb 

mniejszego)

Tadeusz 
Nowicki

Wybudowanie letniej wiaty dla 
jachtów Optimist

zaprojektowanie wiaty, kosztorys ślepy, 
wykonanie konstrukcji, zadaszenie

Konserwacja konstrukcji dachu 
na tarasie

Zerwanie starej farby, pomalowanie 
podkładem i nawierzchniową farbą białą

Mariusz 
Mikołajczyk
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