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W VI edycji konkursu „7 nowych cudów Polski” organizowanego w 2016 r. przez redakcję „National 
Geographic Traveler”, położony na terenie gminy Susiec rezerwat przyrody „Nad Tanwią” – popularnie 
nazywane roztoczańskimi szumami zdobył w głosowaniu VI miejsce z 7,08% oddanych głosów. Fakt ten 
jest bezsprzecznie rezultatem rosnącej popularności turystyki na Roztoczu, ale także pokłosiem działań 
podejmowanych w ostatnich latach przez mieszkańców i władze samorządowe gmin Roztocza 
Środkowego – działań mających na celu stałe podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu i rozwój 
różnych rodzajów turystyki. Celem badań, zasygnalizowanym w tytule opracowania było poznanie 
przemian w sektorze usług turystycznych, jakie zaszły na badanym obszarze w latach 2000-2015, a 
także analiza działań przedsiębiorczych podejmowanych zarówno przez władze samorządowe, 
stowarzyszenia turystyczne, jak i mieszkańców gminy Susiec w celu rozwoju turystyki. W pracy 
dokonano oceny atrakcyjności turystycznej gminy Susiec według przyjętych w literaturze przedmiotu 
kryteriów. Zaprezentowano również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród turystów 
odpoczywających w gminie Susiec w okresie wakacji 2016 r. Celem tych badań była m.in. ocena 
wpływu postaw przedsiębiorczych mieszkańców i władz samorządowych na rozwój turystyki i 
podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Susiec. 


