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Forum w Starej Lubowli „Lato 2011”

FORUM W STAREJ LUBOWLI
„LATO 2011”
Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Stowarzyszenia
AMOS ze Starej Lubowli, 18 lutego 2011 r. w Starej Lubowli odbyło się Forum „Lato
2011”. Jego celem była wymiana informacji o długofalowych planach rozwoju usług
turystycznych w obu miastach. Omówiono także bieżąca współpracę Muszyna – Stara
Lubowla w turystyce oraz Kalendarz imprez na rok 2011.
Inicjatywę organizacji pozarządowych wsparli nowo wybrani szefowie obu miast,
których wystąpienia otworzyły konferencję: Michal Biganič, primátor Starej Lubowli,
oraz Jan Golba, burmistrz Muszyny. Przedstawili oni swoje zamierzenia w zakresie rozbudowy oferty turystycznej. W Forum uczestniczyło ponad 50 osób, w tym burmistrzowie
Krynicy, Piwnicznej, Lipan i Podolińca, radni Muszyny i Starej Lubowli, szefowie bazy
turystycznej i działacze kultury. Uczestnicy Forum dyskutowali w trzech grupach.
Debatą na temat „Kalendarium imprez Lato 2011” kierowali Bożena Szewczyk i Eva
Kollárová. Promocją regionu w Internecie i współpracą redaktorów zajęła się grupa,
w której dyskusję moderowali Katarzyna Kucia-Garncarczyk i Aleš Solár. Wymianą
poglądów na temat perspektywicznych planów współpracy Muszyna – Stara Lubowla
w turystyce kierowali Krzysztof Trela i Pavol Mišenko.
Forum jest wyrazem poglądu, że region przygraniczny obejmujący: Muszynę, Krynicę
i Piwniczną oraz Starą Lubowlę, Lipany i Podoliniec po słowackiej stronie powinien
podjąć próbę wypracowania wspólnej oferty turystycznej. Obrazowo nazwano ten region,
który na mapie wpisuje się w trójkąt, „Trójkątem Bermudzkim”. Ze względu na swoje
bogactwo natury i kultury jest on – jak stwierdzono – szansą, a nie zagrożeniem. Forum
stało się także okazją do nawiązania osobistych kontaktów między władzami naszych
miast i członkami organizacji pozarządowych. Goście z Muszyny zostali poczęstowani
przez gospodarzy regionalnymi potrawami spiskimi, a za gościnę zrewanżowali się
szalikami kibiców „Muszynianki” i pamiątkowymi funtami zbójnickimi.
Kolejne Forum Turystyczne Muszyna – Stara Lubowla odbędzie się w dniu 14 października 2011 r. w Muszynie.

Siedzą w pierwszym rzędzie od prawej: burmistrz
Piwnicznej Edward Bogaczyk, burmistrz Krynicy
Dariusz Reśko, burmistrz Muszyny Jan Golba,
primátor Starej Lubowli Michal Biganič
(fot. J. Jarończyk)
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MALARSTWO LESZKA ZYGMUNTA
Leszek Zygmunt urodził się w 1964 roku w Krynicy, gdzie mieszka do dzisiaj. Główną
dziedziną jego twórczości jest malarstwo sztalugowe na płótnie, w technice olejnej, które
uprawia od roku 1984. Nieobce są mu również inne techniki malarskie oraz rzeźbiarskie.
Obok malarstwa chętnie zajmuje się także fotografią.
W swojej twórczości często odnosi się do krajobrazu okolic Krynicy, wykorzystując
elementy zabytkowej architektury. Maluje także abstrakcje.
Leszek Zygmunt od 1989 roku jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Nowym Sączu, filii w Krynicy, a od roku 2009 uczestniczy w pracach krynickiego
Stowarzyszenia Twórców Galeria „Pod Kasztanem”. Bierze udział w dorocznych wystawach i konkursach TPSP, jest laureatem wielu nagród. Największą prezentacją dorobku
artysty była indywidualna wystawa zorganizowana w Muzeum Nikifora w roku 2008
oraz – wspólna z rzeźbiarzem Adamem Gancarskim – wystawa w Bibliotece Miejskiej
w Muszynie.
Jest autorem winiety graficznej dla gazety „Krynickie Zdroje”, wydawanej przez
Bibliotekę Publiczną w Krynicy.
W 2005 roku został za działalność twórczą uhonorowany przez ministra kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Otrzymał również „Srebrne Jabłko Sądeckie”.

Pijalnia Jana (technika olejna, wymiary 46 x 38 cm, 2008 r.)

