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Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie "Perspektywy" z siedzibą w Tomaszowie
Lubelskim jest realizatorem projektu pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
poprzez budowę całorocznej wiaty w Rudzie Żurawieckiej". Wartość projektu to 47 988,40 zł.
·Projekt przyczynić się ma do rozwoju turystyki poza sezonem letnim na obszarze LGD.
Głównym celem zadania jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez
realizację projektu polegającego na budowie wiaty turystycznej całorocznej w miejscowości
Ruda Żurawiecka (gm. Lubycza Królewska). Operacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności
turystycznej, dzięki możliwości użytkowania przez cały rok będzie możliwość organizacji
aktywności zarówno zimowych, np. kuligi jak i aktywności typu rajdów rowerowych, które dzięki
operacji zyskają na popularności.
Wiata będzie miejscem postoju, schronieniem, punktem
organizacyjnym skąd mogą zaczynać się trasy piesze. Nastąpi rozwój i promocja oferty
turystycznej poza sezonem letnim. Obiekt z pewnością przyczyni się do zwiększenia liczby
osób odwiedzających tereny Roztocza Tomaszowskiego w okresie jesiennym i zimowym, czyli
poza sezonem letnim, kiedy liczba turystów jest najmniejsza. Nowo powstały obiekt będzie
również pewnego rodzaju atrakcją turystyczną, elementem krajobrazu przyciągającym
wszystkich zainteresowanych nowoczesnym wyglądem i nietypową konstrukcją. Wysokiej klasy
materiały, odpowiednio zabezpieczona całość obiektu z pewnością pozytywnie wpłynie na
środowisko i klimat, ponieważ tak solidna konstrukcja przez wiele lat posłuży mieszkańcom i
turystom bez częstych remontów i ingerencji w środowisko naturalne. W wyniku realizacji
zadania i promocję regionu Roztocza Tomaszowskiego wzrośnie liczba osób odwiedzających
gminę Lubycza Królewska i korzystających z jej atrakcji turystycznych. Celem realizacji zadania
jest także podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Ruda Żurawiecka oraz
promocję lokalnych walorów turystycznych i kulturowych poza sezonem letnim. Nowo powstały
obiekt będzie również pewnego rodzaju atrakcją turystyczną, elementem krajobrazu
przyciągającym wszystkich zainteresowanych nowoczesnym wyglądem i nietypową
konstrukcją. Wysokiej klasy materiały, odpowiednio zabezpieczona całość obiektu z pewnością
pozytywnie wpłynie na środowisko i klimat, ponieważ tak solidna konstrukcja przez wiele lat
posłuży mieszkańcom i turystom bez częstych remontów i ingerencji w środowisko naturalne. W
wyniku realizacji zadania i promocję regionu Roztocza Tomaszowskiego wzrośnie liczba osób
odwiedzających gminę Lubycza Królewska i korzystających z jej atrakcji turystycznych. Działka
została użyczona Stowarzyszeniu na podstawie na potrzeby realizacji projektu. Wiata
drewniana o wymiarach 5,9 m x 5,9 m, będzie tworzyć atrakcyjny obiekt służący do celów
rekreacyjno wypoczynkowych dla mieszkańców, a także turystów licznie odwiedzających teren
Roztocza Tomaszowskiego. Dzięki powstaniu infrastruktury dostępnej całorocznie, społeczność
zyska miejsce spotkań, wiata będzie również postojem dla aktywnie spędzających czas
mieszkańców lokalnych miejscowości, rozwinie się lokalny ruch turystyczny. Przedsięwzięcie
wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki na obszarze gminy Lubycza Królewska poprzez budowę
wiaty całorocznej w miejscowości Ruda Żurawiecka, która niezależnie od sezonu może być
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wykorzystywana przez grupy turystów. Operacja przyczyni się również do podniesienia
atrakcyjności gospodarczej regionu, dzięki zagospodarowaniu terenu przy budynku
użyteczności publicznej, zwiększy się atrakcyjność miejscowości, co może spowodować
chętniejsze osiedlanie się w niej mieszkańców, którzy będą tam również prowadzić swoje firmy.

Zadanie współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekty dofinansowane zostały za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze
Tomaszowskie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020
jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2/2

