
 
 

DZISIEJSZY DZIEŃ MUSZYNY 

... mały rynek z dwoma skwerkami, na których w kapliczkach święci Jan 
Nepomucen i Florian strzegą mieszkańców przed ogniem i wodą. Cztery uliczki w cztery 
świata strony, a wokół — góry. Kilka sklepów, szkoła, liceum, kilkanaście domów, 
wczasowych. 

Gmina Muszyna rozłożona jest na 14189,75 ha, z czego 13,27% stanowią grunty 
rolne, 19,3% łąki i pastwiska, zaś 65% lasy. Pozostałe około 2% stanowią tereny 
zabudowane. 

Teren gminy położony jest w paśmie Beskidu Sądeckiego — między 400 a 1114 m 
n.p.m. Najczęstsze różnice poziomów wahają się między 300 a 600 m. 

Występują tu dwa piętra klimatyczne — umiarkowanie ciepłe i umiarkowanie 
chłodne. Kotlina Muszyny, osłonięta grzbietami Jaworzyny i Kraczonika, ma mniej 
opadów i jest bardziej zaciszna. Dno kotliny jest dobrze osłonięte od zimnych wiatrów z 
północy i wschodu. 

Cały teren gminy odznacza się zróżnicowanymi warunkami bioklimatycznymi, co 
jest zjawiskiem pozytywnym. Bioklimat górski — od umiarkowanie bodźcowego w 
niższych partiach do silnie bodźcowego w wyższych — stanowi walor leczniczy w 
przypadkach chorób układu krążenia i oddechowego. 

Podstawowe bogactwo tego rejonu stanowią wody mineralne. Są to tzw. szczawy 
infiltracyjne oraz szczawy reliktowe o dużym stpniu mineralizacji. Skupiają się one 
głównie w strefie między Krynicą a Żegiestowem. Szczególnie duże skupiska występują w 
potoku Złockie. Ponadto w Złockiem i Jastrzębiku złożom mineralnym towarzyszą silne 
ekshalacje CC^. 

Łączne zasoby wód mineralnych wynoszą 149826 m3/m-c, z czego wykorzystuje się 
obecnie 7%. Wody te ze względu na ich skład chemiczny kwalifikują się głównie do 
leczenia chorób układu trawiennego i oddechowego. 

Gmina liczy około 10 tyś. stałych mieszkańców. Jak wygląda ich dziś, jak 
wyobrażają sobie jutro? 

Najważniejszym ich bogactwem było i jest położenie. Okolice zagubione 
wśród nieurodzajnych poletek i pięknych karpackich lasów ..odkryte” zostały dla innych 
dopiero w latach trzydziestych. Ich rozwój nastąpił dzięki budowie licznych domów 
wczasowych oraz sanatoriów. Jakie możliwości rozwoju ma dziś miasteczko, gdy kurczą się 
zasoby potrzebne dla dotowania obsługi wczasowiczów? 
— Inwestujemy przede wszystkim w ochronę środowiska — mówi burmistrz Miasta i 

Gminy Uzdrowiskowej mgr Kazimierz Miazga. Nasz teren musi mieć czystą wodę i 
dobre, nieskażone powietrze. Otrzymaną z Funduszu Ochrony Środowiska 
pożyczkę poświęcamy na skanalizowanie wsi Powroźnik, chcemy także rozpocząć
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kanalizację wsi Złockie. Po przejęciu do naszej oczyszczalni ścieków Tylicza i wsi 
Muszynka będziemy mieć czystą rzeczkę Muszynkę. Krynica bowiem w niedalekiej 
przyszłości rozpoczyna budowę własnej oczyszczalni. 

Dużym problemem ekologicznym była dotychczas rzeka Poprad. Jej źródła leżą 
opodal miejscowości Poprad na Słowacji. Obecnie niesie ona wiele zanieczyszczeń, 
właśnie spoza granic. Podczas niedawnych spotkań władz miast przygranicznych podano 
informację, że i ta sytuacja ma ulec zmianie. Miejscowość Poprad ma na ukończeniu 
oczyszczalnię, niedługo ruszy budowa oczyszczalni zakładów w Svicie. Redakcja: 
— Czy informacja o planowanej w Kacerovce elektrowni atomowej jest prawdziwa? 
Burmistrz: 
— Tak, ale zaniechano na razie tej inwestycji. Pewien wpływ na tę decyzję miały protesty 

ludności słowackiej i polskiej. 
R: A inne kontakty „przez miedzę?” 
B: W przyszłym roku ma być otwarte przejście kołowe Muszynka  —  Bardiów. 

Natomiast w Leluchowie pozostanie na razie jedynie przejście kolejowe. 
R: Czego udało się dokonać nowym władzom w ciągu prawie dwu lat pracy? 
B: Mamy automatyczną łączność telefoniczną z całym światem. Wykręcony w łączności 

automatycznej kierunkowy 135 pozwala rozmawiać bez pośrednictwa centrali ręcznej ze 
wszystkimi abonentami naszej nowej tysiącnumerowej centrali. Mamy zainstalowany 
wyciąg narciarski. Planujemy budowę jeszcze jednego — na stukach Malnika. Być 
może zakupimy na Słowacji tę inwestycję. 

R: Jakiego typu działalność można w Muszynie prowadzić, jakie są możliwości? 
B: Mamy zbadane i zakwalifikowane do wykorzystania odwierty wody mineralnej. 

Dysponujemy bardzo atrakcyjnym, dobrze położonym, uzbrojonym terenem dla 
budownictwa sanatoryjnego. W niedalekiej przyszłości Gmina przejmie także 
sprawne, dobrze wyposażone obiekty, których utrzymać nie mogą ich obecni 
właściciele. Będzie to duży ośrodek domków campingowych wraz z zapleczem oraz 
dom wczasowy na około 40 miejsc. Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji 
dotyczących majątku dawnego FWP. Ale 

najprawdopodobniej do zagospodarowania przez Gminę przybędą jeszcze trzy duże 
domy wczasowe — wśród nich słynny żegiestowski „Wiktor”. 

Pada śnieg. Przez okno w Urzędzie Miasta, gdzie rozmawiamy, widok jest 
szczególnie urokliwy. Nigdzie nie ma tak pięknej zimy... 

Rozmawiała Magda Małecka-
Myślik 
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