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Nowa oczyszczalnia – plac budowy

posiada duże doświadczenie w budowie tego typu obiektów. Potwierdza to
także obecne zaawansowanie robót.
Poprawne wykonanie całości przedsięwzięcia z ramienia inwestora nadzoruje trzech inspektorów nadzoru
w specjalności: elektrycznej, budowlano-konstrukcyjnej i sanitarnej.

Niniejsze przedsięwzięcie zakłada kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Pozwoli to na zwiększenie jej
przepustowości z 300 do 1060 m³/dobę,
czyli na oczyszczenie większej ilości
ścieków bytowo-gospodarczych dopływających do oczyszczalni. Dzięki
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Nowa nawierzchnia na Polnej
Wraz z nadejściem przerwy
wakacyjnej rozpoczęły się
prace budowlane związane
z wykonaniem nawierzchni
asfaltowej na ulicy Polnej
w miejscowości Brody Parcele.
W ramach robót wykonano ok.
650 mb nawierzchni asfaltowej wraz
z uzupełnieniem poboczy na odcinku
od ulicy Serockiej. Całkowity koszt
remontu wyniósł 223 174,32 zł. Inwestycję realizowała firma POLHILD I
z Kobyłki, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
Sprawny przebieg prac pozwolił
na możliwość użytkowania wyremontowanej drogi przez mieszkańców już
w drugiej połowie lipca.
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temu już w kolejnych latach możliwa
będzie sukcesywna rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej na obszarze
Gminy Pomiechówek. Należy także
zwrócić uwagę, że obecna technologia oczyszczania jest przestarzała
i wysoce awaryjna. Często występują
problemy z utrzymaniem pożądanych
parametrów ścieków oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika, czyli
do Narwi.
Budowa nowej oczyszczalni charakteryzującej się wysoką efektywnością oczyszczania, opartego na zasadzie działania niskoobciążonego
osadu biologicznie czynnego zapewni
oczyszczenie ścieków do parametrów
narzuconych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca
2004r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 168 poz. 1763).
Przewidywany termin zakończenia prac wraz z rozruchem technologicznym oczyszczalni to koniec maja
przyszłego roku.

Uroczystość 1 września
1 września o godzinie 10:30
zostanie odprawiona Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny i upamiętniająca 70. rocznicę niemieckiej i rosyjskiej agresji na Polskę. Po Mszy
nastąpi przejście na cmentarz parafialny, złożenie kwiatów i wspólna
modlitwa przy grobie Żołnierzy
Września 1939 roku.
Uroczystość ta wpisuje się w kalendarz cyklu „Pomiechówka HISTORYCZNEGO”, którego intencją jest
pielęgnowanie pamięci o ważnych
wydarzeniach. Dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny będzie
to również znakomita lekcja historii.
Zachęcamy do udziału w tej Uroczystości.
Ewa Sztejnert
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