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Co się stało z setkami tysięcy euro  

od LGD „Trzy Krajobrazy”? 
Jak i gdzie wykorzystano środki z Unii Europejskiej w gminie Kolbudy 

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

rozdysponowała miliony euro w 6 gminach powiatu gdańskiego.  

Realizatorami projektów były urzędy gmin, ośrodki kultury, stowarzyszenia, przedsiębiorcy 

oraz osoby fizyczne. 

Na te właśnie projekty na obszarze gminy Kolbudy LGD „Trzy 

Krajobrazy” przyznało łącznie 594 102,53 euro. 

Inwestycje 

W  miejscowości Bąkowo powstało Centrum rekreacyjno – sportowe. Mieszkańcy zyskali wspaniałe 
miejsce do rodzinnego wypoczynku i rekreacji z mini boiskiem, siłownią plenerową, torem do gry w 
bule, rowerowym placem zabaw, stacją napraw rowerów i miejscem na ognisko.  
 

 
 
Mieszkańcy 
miejscowości 
Kowale zyskali 
ogólnodostępną 
strefę zabawy i 
rekreacji, gdzie 
można skorzystać 
z wielu urządzeń, a 
także ścieżki do 
jazdy na rolkach. 

Podobny projekt realizowany jest w Ostróżkach. 
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Zabytki 
 

                                                                          
W ramach środków przeznaczonych dla obiektów 
zabytkowych wykonano renowację wieży kościelnej, a także 
zastosowano innowacyjne techniki udostępniania wnętrza w 
zabytkowym kościele p.w. NMP Królowej Korony Polskiej w 
Lublewie Gdańskim. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Muzeum Stara Papiernia w Łapinie wzbogaciło się o 2 
nowe oferty. W ramach projektu „Legenda o 
stworzeniu Kaszub rzeźbą opowiedziana” powstało 10 
stanowisk z drewnianymi rzeźbami wykonanymi przez 
ludowego artystę, ławeczką i tabliczkami 
informacyjnymi oraz 2 tablice z legendą o stworzeniu 
Kaszub i alfabetem kaszubskim.   
 

 

Natomiast dzięki realizacji 

projektu „Historia Starej 

Papierni filmem opowiedziana" 

odwiedzający to atrakcyjne 

miejsce turyści mogą poznać 

podczas seansu filmowego 

niezwykłą historię tej XIX 

wiecznej Fabryki Papieru.  

Powstał tu także nowy obiekt z usługą turystyczną - pakiet „wszystko w cenie” (nocleg plus atrakcje) z 

20 miejscami noclegowymi, atrakcjami turystycznymi jak kolej drezynowa, wypożyczalnia rowerów 

wodnych i łodzi oraz rowerów turystycznych. 
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Imprezy i projekty edukacyjne 

 
 
 
Na przystani żeglarskiej w Kolbudach odbył się w ramach 
imprezy markowej Kolbudzki Dzień Żeglarza. Impreza 
przyciągnęła nie tylko mieszkańców gminy Kolbudy.  
 
 
 
 

 
W ramach projektów edukacyjnych przeprowadzono warsztaty lokalnych liderów aktywizujących 
społeczność lokalną, w ramach których odbyły się zajęcia z zakresu rękodzieła i opiekuna osoby 
starszej. 
 

                         Innowacyjna przedsiębiorczość 

 
Rozszerzono także ofertę turystyczną  Ośrodka turystyczno- wypoczynkowego ROMA nad jeziorem 

Łapińskim o nowe usługi  rekreacyjne. Wzbogacono ofertę o nowy sprzęt wodny i siłownię 

zewnętrzną. 

 

Mieszkańcy Kolbud uzyskali dostęp do innowacyjnego systemu obsługi pacjentów z rejestracją 

online i systemem teleopieki, usługi oferujące  nowoczesną i ekologiczną technikę cekolowania bez 

szlifowania- SKIMMING oraz innowacyjny produkt turystyczny, polegający na połączeniu turystyki 

rowerowej i pieszej z elementami grywalizacji i fotoreportażu.   

W Czapielsku powstała agroturystyka.  

 

W Lisewcu wprowadzono do produkcji konkurencyjną na rynku ofertę mebli ze stali nierdzewnej i 

wdrożono innowacyjny system ERP zarządzania przedsiębiorstwem, a także powstały nowe usługi z 

ofertą turystyczno- integracyjną dla firm promujące walory turystyczne gminy Kolbudy. 

W miejscowości Kowale powstały nowe usługi kompleksowego wykańczania wnętrz  oraz mobilne 
usługi osobistego trenera, poprawiające zdrowie i  kondycję fizyczną. 
 
Łącznie w wyniku realizacji projektów przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne powstało 20  

nowych miejsc pracy. 

Jesteśmy po to, żeby wspierać i rozwijać! 

To jeszcze nie koniec…! 


