Trasy turystyczno-spacerowe Ziemi Muszyńskiej

57

Barbara Rucka

TRASY TURYSTYCZNO-SPACEROWE ZIEMI
MUSZYŃSKIEJ
Muszyna, dzięki dogodnemu położeniu między dwoma pasmami górskimi, stanowi
doskonały punkt wyjściowy na wycieczki piesze o różnej skali trudności. Wędrówki
w paśmie Jaworzyny Krynickiej zapewnią turyście wspaniałe widoki oraz możliwość
podziwiania przyrody w dwóch rezerwatach przypominających pierwotną Puszczę
Karpacką: „Żebracze” (rezerwat bukowo-jodłowy) i „Wierchomla” (skalne wychodnie w lesie bukowym z domieszką jodły). Z kolei pasmo górskie Zimnego z najwyższym wzniesieniem Kraczonikiem (934 m) umożliwi wędrowcom obejrzenie dawnych
cerkwi greckokatolickich w wioskach, do których schodzą szlaki turystyczne tego
pasma (Leluchów, Dubne, Powroźnik, Wojkowa), a także zaglądnięcie nad Czarną
Młakę, mały górski staw nad Powroźnikiem, zaliczany do pomników przyrody. Nad
miejscowością Dubne znajduje się również rezerwat leśny „Hajnik”, chroniący
drzewostan bukowo-jodłowy. Cała gmina położona jest w obrębie Popradzkiego
Parku Krajobrazowego, którego szczególną chlubą jest najstarszy na tym terenie
rezerwat przyrody, czyli „Las Lipowy Obrożyska”, utworzony w 1919 roku.
Miłośnicy wędrówek górskich zarówno krótki odpoczynek, jak i nocleg znaleźć
mogą w dwóch schroniskach położonych w pobliżu Muszyny, tj.: na Jaworzynie
Krynickiej (tel. 54-09) i w Bacówce nad Wierchomla (radiostacja 207-34, poczta
Szczawnik). Opiekę nad szlakami turystycznymi w tym regionie sprawuje Krynicki
Oddział PTTK (tel. 29-10), natomiast pomocą w razie wypadków na szlakach
turystycznych służy Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krynicy
(tel. 29-33). Należy dodać, że obok warunków do uprawiania turystyki pieszej, istnieją
także możliwości do uprawiania turystyki rowerowej, konnej, oraz narciarstwa
biegowego.
SZLAKI TURYSTYCZNE
Pasmo Jaworzyny Krynickiej
1. Muszyna Rynek (autobus MKS nr 3) — Złockie (cerkiew zbud. 1867 r.)
— Jaworzyna Krynicka (1114 m n.p.m., ze szczytu otwiera się panorama na Beskid
Sądecki, Gorce, Tatry; poniżej szczytu schronisko, GOPR, Muzeum Kultury
Turystyki Górskiej, skała — tzw. Diabelski Kamień) — Krynica: szlak zielony
(8,8 km, czas przejścia 4,5-5,5 godz.);
2. Muszyna Rynek (autobus MKS nr 3) — Szczawnik (cerkiew zbud. 1841 r.), za
nią źródło wody mineralnej) — Jaworzynka (1002 m) — Bacówka nad Wierchomla
— Szczawnik: szlak do Jaworzynki żółty, następnie niebieski, zejście leśną drogą
wzdłuż potoku Szczawnik (14,7 km, czas przejścia 4-4,5 godz.);
3. Żegiestów Wieś — Pusta Wielka (1061 m) — Jaworzynka — Szczawnik — Muszy
na: szlak do Jaworzynki czarny, później żółty (11,5 km, czas przejścia 4,5-5 godz.):
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4. Żegiestów Wieś — Pusta Wielka (1061 m) — Żegiestów Zdrój: szlak czarny do
Pustej Wielkiej, później niebieski (7,8 km, czas przejścia 4-4,5 godz.);
5. Żegiestów Zdrój (lub Żegiestów Wieś) — Pusta Wielka — Jaworzynka
— Bacówka nad Wierchomlą — Runek(1080) — Jaworzyna Krynicka — Krynica:
szlak niebieski do Runku, później czerwony (22 km, czas 6-6,5 godz.).
Pasmo Zimnego
1. Muszyna, ul. Ogrodowa (cmentarz żydowski XIX / XX w.) — Malnik (726 m)
— Dubne (904 m) — Wojkowa (cerkiew zbud. 1782 r.) — Kamienny Horb (826 m)
— Pusta (867 m) — Wysoka Horka (765 m) — Muszynka (Okopy Konfederatów
Barskich z XVIII wieku, cerkiew zbud. 1689 r.): szlak żółty (21,2 km, czas przejścia
6-7 godz., powrót PKS do Krynicy); konieczny dowód osobisty — strefa przygraniczna;
2. Muszyna, ul. Ogrodowa — Malnik — Dubne — Zimne (918 m) — Leluchów
(cerkiew zbud. 1861 r.): szlak żółty do Dubnego, później niebieski (10,8 km, czas
przejścia 4-4,5 godz., powrót PKS lub PKP do Muszyny); konieczny dowód osobisty;
3. Powroźnik (cerkiew zbud. 1604 r.) - Bradowiec (770 m) - Szalone (832 m)
— Góra Parkowa (741 m, stacja kolejki linowej) — Krynica: szlak niebieski (7,8 km,
czas przejścia 3,5-4 godz.);
4. Powroźnik — Dubne — Zimne — Kraczonik (934 m) — Leluchów: szlak
niebieski (11,8 km, czas 4,5-5 godz.); konieczny dowód osobisty.
TRASY SPACEROWE
1. Do ruin Zamku Starostów Muszyńskich z XV wieku: Muszyna Rynek
— ul. Kity — za mostem na Muszynce w prawo — z Góry Zamkowej zejście w lewo na
Zazamcze — 45 min.;
2. Do Jastrzębika (cerkiew zbud. 1856 r.): Muszyna Rynek — przystanek PKP
Muszyna Zdrój — ul. Jasna — ścieżką od źródła mineralnego „Anna” w lewo — na
grzbiecie w prawo na Koziejówkę (kierując się w lewo można dojść do ruin zamku)
— Nowińska Góra (710 m) — Jastrzębik — 3,5 godz.;
3. Do Rezerwatu Lipowego „Obrożyska”: Muszyna Rynek — ul. Kity (Muzeum
Regionalne PTTK w XVII-wiecznym Zajeździe, Dwór Starostów — XVIII w.)
— ul. Lipowa (wejście do rezerwatu obok Ośrodka Polskiego Związku Niewidomych,
przy źródle mineralnym) — po wejściu do rezerwatu kierujemy się ścieżkami
dydaktycznymi na szczyt Mikowej (638 m), skąd skręcając w lewo dochodzimy do
Milika (cerkiew zbud. 1813 r.) — 3,5-4 godz.;
4. Na Majdan: z Muszyny kierujemy się ul. Ogrodową na Malnik, po osiągnięciu
Zimnego skręcamy w prawo i schodzimy przy Leśniczówce Majdan (wypożyczalnia
koni, spływ tratwami — tel. 57-29) — 3 godz.;
5. Na ul. Kościuszki (Folwark): z Rynku kierujemy się ul. Piłsudskiego i skręcając
w prawo, przechodzimy przez most na Popradzie, mijamy sanatoria „Ursus”
i „Zerań”, wychodzimy na Suchą Górę, dalej grzbietem dochodzimy na Wielką Polanę
— szczyt graniczny (796 m), z którego skręcając w lewo schodzimy na Folwark, skąd
z biegiem Popradu wracamy do Rynku — 2 godz.; konieczny dowód osobisty.
Uwaga: kolorowa mapka, przedstawiająca omówione szlaki turystyczne i ścieżki
spacerowe, znajduje się na władcę w środku Almanachu.

