
                                                                                                                         Styczeń 2021 r.

                                             PLANOWANY  ZAKRES PRAC
 NA TERENIE  PRZYSTANI  MKŻ

  W DYMACZEWIE  NOWYM
                                        WIOSNA / JESIEŃ  2021

     PRACE  PRZY  SPRZĘCIE PŁYWAJĄCYM

  1/ Remont  łodzi wiosłowej „ KROWA „  (zdjęcie starej powłoki malarskiej, likwidacja ubytków 
      żelkotu poprzez laminowanie, ponowne malowanie kadłuba wewnątrz i na zewnątrz
      po zeszlifowaniu całości)    
  2/ Remont  łodzi motorowo - wiosłowej „ CIELAK”---- zakres robót  j/w.
  3/ Przygotowanie pozostałego sprzętu pływającego do tegorocznego wodowania.
      ( liny, żagle , takielunek, drobny osprzęt )
  4/ Dokończenie remontu jachtu „SAGIRI”

     BOSMANÓWKA

 1/ Dokończenie  remontu  wewnętrznej instalacji elektrycznej.
 2/ Pomalowanie części biurowej.
 3/ Odświeżenie/pomalowanie białych połaci ścian  w części  zadaszonej.
 4/ Odświeżenie/ przemalowanie brązowym impregnatem konstrukcyjnych elementów drewnianych
     w części zadaszonej.

    „POD DĘBAMI”

  1/ Wbetonowanie brakujących stelaży ławek.
  2/ Wykonanie   drewnianych  siedzisk  do w/w ławek.
  3/ Konserwacja/malowanie stalowych konstrukcji stolików i ławek.
  4/ Montaż nowych schodów w ciągu palisady.
  5/ Przeniesienie i posadowienie grilla.
  6/ Wykonanie i montaż planowanej girlandy świetlnej.
  7/ Obsadzenie zielenią nowej ściany palisady i siew trawy  .

     PRACE  ŚLUSARSKO / STOLARSKO / MALARSKO / BUDOWLANE

  1/ Remont masztu  gali banderowej  tj. nawiercenie nowych otworów montażowych celem 
      obrócenia masztu frontem względem placu apelowego, skrócenie linki podtrzymującej gafel, 
      wymiana skorodowanych linek i okuć ,  usunięcie starych warstw malarskich, pomalowanie 
      wszystkich elementów stałych farbą do ocynku.
  2/ Zaprojektowanie ,wykonanie ,odnowienie opaski wraz z placykiem wokół masztu banderowego
  3/ Wykonanie regału magazynowego wewnątrz hangaru nad stołami roboczymi.
  4/ Ustawić szafę oraz wykonać  wewnątrz półeczki  przeznaczonej na elektronarzędzia.
  5/ Montaż bramy wjazdowej w ciągu ogrodzenia na wysokości projektowanego pomostu.
  6/ Wykonanie,impregnacja i montaż  nowych siedzisk  przy ognisku ( I i II rząd ).



  7/ Wykonanie stałych mocowań stelaży koszy na śmieci.
  8/ Remont/modernizacja półek w magazynku komandora.
  9/ Naprawa/wymiana  części drewnianych placu zabaw za Bosmanówką.
  10/ Przygotowanie do obchodów 30-lecia klubu  drewnianej estrady koło drewutni.
  11/ Przedsezonowa  częściowa wymiana desek na pomoście.
  12/ Poprawienie ułożenia betonowej płyty na zjeździe slipu.
  13/ Częściowe pocięcie i uporządkowanie palet leżących między hangarami.
  14/ Montaż 2  obejm mocujących drut naciągowy siatki  na  słupkach nowej furtki przy szambie.
  15/ Pomalowanie szarą farbą nawierzchniową w/w furtki wraz ze słupkami.
  16/ Pomalowanie farbą podkładową wyremontowanej taczki.
  17/ Pomalowanie czarną farbą podkładową nowych wózków magazynowych do Optymistów.
  18/ Odnowienie / pomalowanie stojaka na gaśnice PPOŻ.
  19/ Odświeżenie / pomalowanie kadłuba żaglówki spoczywającej na szambie + montaż żagla
        z symbolem  obchodów  30-lecia MKŻ.
  20/ Konserwacja  zielona farbą miejsc niezamalowanych po  montażu nowych zamków 
        we furtkach wejściowych na teren przystani.
  21/ Pomalowanie czarną farbą podkładową  niezamalowanych elementów przyczepy „NORBI „

     
 

     PRACE OGRODNICZO - PORZĄDKOWE  
 
  1/ Sprzątnięcie  „  po zimie „  liści  i resztek organicznych na terenie bazy.
  2/  Dokończenie niwelacji / splanowanie małej skarpy „ Pod Czeremchą”
  3/  Częściowe rozsadzenie  po terenie obozowiska samosiewek  dębów  spod  krzaka czeremchy.
  4/ Obcięcie  odrostów wierzby w palisadzie dużej skarpy i zgęszczenie tejże palisady przez 
      posadzenie nowych pędów.
  5/ Rozbudowa  / przedłużenie  „zielonej” palisady  wzdłuż dużej skarpy.
  6/ Nawiezienie humusu i  zgrubne zasypanie nim liści leżących wzdłuż dużej skarpy oraz
      siew w tych miejscach trawy.
  7/ Rozwiezienie  pryzmy żwiru i wyrównanie nim terenu w miejscach gdzie  rozbijane 
      są namioty.
  8/ Uporządkowanie klombów kwiatowych + siew i nasadzenia  nowych roślin.
  9/ Przeprowadzenie  corocznego  zasilenia roślin nawozem ogrodniczym.
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