
Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoje życie na 
lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Lektor: Dzięki środkom unijnym rozwijamy nasze małe ojczyzny. Dobrym przykładem 

tej tezy jest Gmina Janów Lubelski, która chętnie sięga po europejskie dotacje. Jest z 

nami Pan Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego. Co udało się zrobić w 

gminie dzięki unijnym dotacjom? 

Burmistrz Krzysztof Kołtyś: Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Janów 

Lubelski pozyskał sto kilkadziesiąt milionów złotych z funduszy Unii europejskiej. 

Stworzyliśmy bardzo dużo projektów z różnych dziedzin. Ostatnio zajmujemy się 

takimi dziedzinami, które związane są z ochroną środowiska, powietrza, klimatu – a 

więc termomodernizacja wszystkich obiektów użyteczności publicznej. 

Zrealizowaliśmy też dwa duże projekty solarne dzięki czemu co drugi dom posiada 

instalacje solarne, a co siódmy dom posiada nowoczesne piece ekologiczne piątej 

generacji.  

Lektor: W marcu podpisali Państwo umowę na rewitalizację. Co się zmieni w mieście 

i ile do tych zmian dołoży Unia? 

Burmistrz: Przede wszystkim urządzamy dwie bardzo ważne przestrzenie publiczne 

dla naszych mieszkańców. Same centrum miasta tj. przebudowa Rynku wraz z 

Dworcem Autobusowym, który będzie zminimalizowany.  Druga przestrzeń publiczna 

to Park Misztalec, który jest bardzo chętnie odwiedzany przez naszych mieszkańców. 

Projekt rewitalizacji Janowa lubelskiego będzie kosztował nas około 16 mln zł. 

Natomiast dofinansowanie z Funduszy Europejskich i Budżetu Państwa wyniesie 10 

mln zł 

Lektor: Gmina Janów Lubelski bardzo dobrze inwestuje unijne środki. Kolejnym 

dowodem na to jest Park Rekreacji Zoom Natury. Gdzie położony jest Park i 

dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe?   

Burmistrz: Wypowiedź o położeniu parku i jego okolicy. Informacja ze strony 

internetowej: Zoom Natury  to ogromny park rekreacji (o powierzchni ponad 10 ha) 

położony nad Zalewem Janowskim, to przepiękna, piaszczysta, powydmowa plaża 

ciągnąca się na przestrzeni  500 metrów, to plac pozytywnej energii, pasaże 

spacerowe z fontannami, ścieżki rowerowe, siłownie  zewnętrzne i bulodrom. Jest to 

jeden z najatrakcyjniejszych w Polsce parków linowych.  

Lektor: Park powstał dzięki funduszom europejskim. Jakie jeszcze korzyści płynące z 

unijnych dotacji widzi Pan w naszym województwie?  

Burmistrz: Bez tak ogromnych środków na pewno proces modernizacji Polski 

postępował by znacznie wolniej i nasze gminy nie wyglądałyby tak atrakcyjnie jak 

obecnie. Ta wielka metamorfoza, która dokonała się na przestrzeni ostatnich lat nie 

była by możliwa bez funduszy Unii Europejskiej.  

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski: Dzięki Lubelskim 

Funduszom Europejskim wspólnie rozwijamy nasze województwo. Zobacz więcej na 

rpo.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam - Jarosław Stawiarski, marszałek 

województwa lubelskiego. 



Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 


