Budowa przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w ramach projektu „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie
Łąck”
2 grudnia br. rozpoczęta została procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy robót
budowlanych dotyczących budowy przyłączy kanalizacyjnych do sieci w miejscowościach
Matyldów, Koszelówka oraz Zaździerz. Zadanie obejmuje podłączenie do sieci kanalizacji
sanitarnej 51 budynków w tych miejscowościach. Gmina pozyskała dla mieszkańców na ten
cel 45% dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Prace budowlane będą odbywały się sukcesywnie zgodnie z harmonogramem prac
Wykonawcy robót głównej sieci kanalizacji sanitarnej i zakończą się w IV kwartale 2014 r.
Budowa ostatniego odcinka ścieżki rowerowej Łąck-Płock
W I półroczu 2014 r. rozpocznie się budowa ostatniego odcinka o długości 231 mb ścieżki
rowerowej łączącej Gminę Łąck z Gminą Płock. Będzie to kontynuacja prac wykonanych w
2010 (ok. 1 km) i 2012 r. (ok 2,5 km) na odcinku Łąck-Grabina w pasie drogi krajowej nr 60.
Jest to zadanie, które gmina realizuje na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Płock
i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Kolejne place zabaw na terenie gminy
W maju br. złożone zostały wnioski o dofinansowanie budowy placów zabaw przy Zielonej
Szkole w Sendeniu oraz przy Przedszkolu Promyczek w Zaździerzu z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w celu pozyskania dotacji w wysokości 100 000,00
zł, tj. 80% wartości zadań inwestycyjnych. Wnioski otrzymały pozytywną opinię Rady
Programowej Fundacji „Aktywni Razem” i zostały przekazane do oceny do Urzędu
Marszałkowskiego. Prace dotyczące budowy placów zabaw będą prowadzone w 2014 r.
Zagospodarowania terenu przy rondzie w Łącku
W listopadzie br. złożony został wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania
Fundacji „Aktywni Razem” w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi dotyczący
zagospodarowania terenu przy rondzie w Łącku. Gmina pozyska na ten cel dotację w
wysokości 200 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizację zadania
planuje się w 2014 roku. Zostanie wykonana oświetlona i monitorowana promenada, tarasy
rekreacyjne, parking, trawniki i zieleń tarasowa oraz mostek drewniany nad strugą.
Doposażenie Zielonej Szkoły w Sendeniu
W przyszłym roku planuje się doposażenie Zielonej Szkoły w Sendeniu, tj. zakup sprzętu
biurowego, multimedialnego, mebli oraz zakup rowerów.
Dzięki odpowiedniemu doposażeniu i wyposażeniu sali dydaktycznej oraz zakupieniu
rowerów, Zielona Szkoła stanie się atrakcyjniejsza dla jej uczestników, mieszkańców wsi
Sendeń Duży i Sendeń Mały oraz mieszkańców Gminy Łąck, co bezpośrednio przyczyni się
do wzrostu liczby turystów odwiedzających miejscowości położone na terenie Gminy Łąck.
Zadanie zostanie sfinansowane przy udziale pozyskanej dotacji unijnej z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju - Małe projekty. Wniosek otrzymał pozytywną opinię Rady Programowej
Fundacji „Aktywni Razem” i został przekazany do oceny do Urzędu Marszałkowskiego.

