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Miasto Muszyna

Muszyna jest niewielkim miastem liczącym poniżej 5 tysięcy mieszkańców, położonym u
zbiegu rzeki Poprad oraz potoków Muszynka i Szczawnik.

Centrum miasta stanowi rynek o nieregularnym kształcie, wyznaczony przez krzyżujące się
tutaj drogi – dawne trakty handlowe. Wokół rynku bogato rozbudowana sieć licznych uliczek,
od strony południowej wijących się i wspinających zboczem góry Malnik.

Współczesną Muszynę tworzy szereg osiedli. Centrum określają domostwa i zabudowania
wokół ulic Kity i Kościelnej po Grunwaldzką na wschodzie, Piłsudskiego i Ogrodową ku
południu, a dalej Pułaskiego i Leśną z Rusinowem i Wapiennem aż po Majdan, oraz ulicę
Kościuszki z Folwarkiem. Od strony zachodniej na lewym brzegu Popradu znajduje się często
odwiedzane tzw. Zapopradzie, gdzie wokół Alei Zdrojowej znajduje się centrum sportoworekreacyjne z basenami, amfiteatrem, kortami tenisowymi, skate parkiem, a w sezonie
zimowym z lodowiskiem. W dzielnicy uzdrowiskowej znajduej się również Park Zdrojowy
"Zapopradzie" z niepowtarzalnymi ogrodami senorycznymi, które pobudzają wszystkie zmysł,
każdego kto je odwiedzi, aby w ciszy i spokoju zregenerować swoje siły witalne. Są tam
również ogrody magiczne ze wspaniałymi posągami i rzeźbami. Zaporadzie odwiedzają także
liczni miłośnicy wody mineralnej (Pijalnia Antoni) i wycieczkowicze udający się stąd przez
Borysów na Słowację do Legnavy. Na północy miasta w Dolinie Szczawnika z prawej strony
rzeki i wzdłuż ulicy Zielonej ulokowano dwa inne osiedla Majerz i Foluszne. A z drugiej
strony rzeki przy ulicy Zazamcze osiedle o tej samej nazwie, które graniczy dalej z
miejscowością Złockie. Listę osiedli zamykają Szczerbak i Podjastrzębik znajdujące się na

prawym brzegu potoku Muszynka.

Nad miastem górują od wieków ruiny średniowiecznego zamku, usytuowanego na
południowym grzbiecie Koziejówki. Miejsce to zwane Basztą jest licznie odwiedzanym
punktem widokowym na miasto, Dolinę Popradu i Dolinę Muszynki.

Odkryte na terenie miasta i okolic obfite źródła o właściwościach leczniczych uczyniły
Muszynę modnym uzdrowiskiem i idealną bazą turystyczną. Miasto wraz z sąsiadującymi
miejscowościami Szczawnikiem i Złockiem oferuje bogate usługi uzdrowiskowe w licznych
sanatoriach, ośrodkach wczasowych i hotelach.

