


KONCERT CHARYTATYWNY 

2 stycznia 2011



Aerobic, prowadzony przez Barbarę Szmek - 

wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce, 

godz. 19.00, - czwartek, Szkoła Podstawowa nr 1 

w Istebnej, godz. 19.00

Pilates - poniedziałek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, 

godz. 19.00

Zajęcia gry na instrumentach ludowych, prowadzo-

ne przez Janusza Macoszka w Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Istebnej codziennie w godz. 15.00 – 19.00.  

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt - tel. 790 262 829.

Nowe pozycje książkowe i płytowe!!!
Z okazji przypadające-

go na rok 2011, 110-lecia 

istnienia Zespołu Regio-

nalnego ISTEBNA, Stowa-

rzyszenie Społeczno-Kul-

turalne ISTEBNA, przy 

wsparciu sponsorów, wydało 

wyjątkowy kalendarz. Znaj-

dują się w nim zdjęcia przed-

stawiające bogatą i ciekawą 

historię zespołu, począw-

szy od wyjazdu do Wiednia, 

poprzez udział w nagraniu 

ostatniego odcinka serialu 

„Czterej Pancerni i Pies”, uro-

czystościach 100-lecia istnie-

nia Zespołu, aż po dzień dzisiejszy. Kalendarz można już teraz 

nabyć w markecie Rema, Gminnym Ośrodku Kultury i Gmin-

nym Centrum Informacji w Istebnej oraz Sklepie Góralskim w 

Koniakowie w cenie 20 zł.

Dodatkowe informacje 

oraz zamówienia można kie-

rować na adres: zespolisteb-

na@gmail.com 

Oprócz tego ukazał się 

także nowy Kalendarz z 

Istebnej, Jaworzynki i Ko-

niakowa wydany przez Zwią-

zek Podhalan Górali Śląskich, 

który jest dostępny m.in w 

Gminnym Ośrodku Kultury w 

Istebnej w cenie 12 zł. W ka-

lendarzu jak zawsze znajduje 

się wiele ciekawych artyku-

łów na temat historii, kultury 

i tradycji naszego regionu.

Natomiast z nowych po-

zycji muzycznych dostępna 

są w GOKU-u nowe świątecz-

ne płyty z pastorałkami i kolę-

dami kapeli Wałasi oraz ze-

społu Folkoperacja. Sa także 

płyty kapeli Ochodzita i płyta 

Beskidzki Grani.  Oprócz nich 

zzakupić można także piękny 

dwupłytowy album wydany 

z inicjatywy Zespołu Regio-

Z uwagi na ogromne zainteresowanie publikacją „Koronka 

koniakowska”, wznowiliśmy druk o kolejne 1000 sztuk . Książ-

kę można zakupić w Ośrodku Kultury w Istebnej w cenie 35 

zł. Dostępna jest także w Koniakowie w Muzeum Koronki Ma-

rii Gwarek, w Galerii na Szańcach, w Sklepie Góralskim Piotra 

Kohuta, w sklepie  „Zaczarowany ołówek” oraz w Jaworzynce 

w Muzeum „Na Grapie”.

Polecamy !!!

Odnawianie starych, 

tradycyjnych skrzyń 

(trócheł) 

tel. 506 444 211

Książka „Koronka koniakowska” 

w sprzedaży

ZAJĘCIA STAŁE 

organizowane przez GOK Istebna:

W związku z otrzymaniem stypendium Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zbi-

gniew Wałach serdecznie zaprasza wszyst-

kich chętnych z gminy Istebna  do nauki gry 

na gajdach oraz do nauki budowy tego in-

strumentu. Zajęcia odbywać się będą od lu-

tego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Kontakt: 513 043 431

nalnego Koniaków wspólnie z kapelą Capki ze Słowacji, 

na którym znalazły się autentyczne wersje tradycyjnych pio-

senek i pieśni pasterskich oraz weselnych; tel. 33 855 62 08.

               Zapraszamy do zakupu!!!



Projekt: „Trójstyk - to nas łączy” Współfi nansowany z Fundu-

szy Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego (EFRR).

REGULAMIN KONKURSU

„X ZAWODÓW FURMANÓW”

Istebna 2011

- Przejazd jednym koniem odległości 20 metrów z możliwoś-

cią dwóch prób ruszenia konia z miejsca.

Koń będzie ciągnął drewno o masie około 1.5 kubika 

W całej konkurencji liczy się czas przejazdu

U W A G A !!!

Podczas konkursu na całym terenie, w którym odbywają się 

zawody obowiązuje całkowity zakaz używania bata i jakiej-

kolwiek przemocy wobec koni. Będzie to karalne punktami 

karnymi, a nawet wykluczeniem z zawodów. Opuszczenie 

terenu, na którym odbywają się zawody jest automatycznym 

wykluczeniem z zawodów.

W zawodach biorą udział pracujące w lasach mające nie 

mniej niż 3 lata. Zawody odbywają się na terenie łąki o po-

wierzchni  około 70 arów - jest to teren płaski.

ZALECA SIĘ UCZESTNICTWO W STROJU GÓRALSKIM

Zgłoszenia w biurze GOK, tel. 033 855 62 08 

do 25 stycznia w godz. 8.00 – 15.00.

Czas i miejsce: 30 styczeń 2011 r. w Istebnej „Na Tartaku”, 

godz. 11.00

Cele konkursu: Pragniemy, aby konkurs ten docenił trudną i 

niebezpieczną pracę furmana leśnego, jak również był pro-

mocją naszej gminy.

1. Konkurencje: Slalom z drewnem stosowym (para koni, 

dwóch furmanów). Organizator zapewnia sanie.

- Przejazd do drewna stosowego

- Załadunek drewna stosowego 1 mp (około 500 kg drewna 

świerkowego)

- Przejazd slalomem wyznaczonego odcinka

- Rozładunek drewna i ułożenie wałków drewnianych w ra-

mach wyznaczonych linii. Za każde wysuniecie wałka poza 

linię będą liczone 3 sekundy karne. Podczas rozładunku 

drugi furman ma za zadanie trzymać konia.

W całej tej konkurencji liczy się  czas. 

(3 sekundy karne za pominięcie każdej z przeszkód)

2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (para koni)

- Konie pchają drewno dłużycowe (suche drewno świerko-

we), którego czołowo musi dotknąć w pala drewnianego i 

zrzucić z niego piłeczkę.

W całej tej konkurencji liczy się czas i precyzja przejazdu mię-

dzy drzewkami. (3 sekundy karne za wywrócenie drzewka, 

uderzenie w „pachołka” z boku jest nieważne) 

3. Siła uciągu (jeden koń)

Konkurencja ma na celu sprawdzić kondycję fi zyczną konia i 

umiejętność furmana. 

STYCZEŃ

30.12.2010 – 30.01.2011 – Wystawa świąteczna, prac z zajęć 

osób niepełnosprawnych, GOK_BP Istebna

02.01. – Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek, Kościół 

pw. Dobrego Pasterz w Istebnej

20. – 23.01. – Zimowy Rajd Przygodowy Timex 360, Istebna, 

Koniaków SP1

23.01. – 36. – Międzynarodowy Bieg Narciarski o Istebniański 

Bruclik, Istebna Kubalonka

30.01. – X Zawody Furmanów, Istebna Tartak godz. 11.00

LUTY

05.02. – 05.03. – Wystawa fotografi czna Pawła Skraby 

„Mr. Egoister”, GOK- BP Istebna

08.02. – Spotkania opłatkowe dla seniorów w OSP 

w Istebnej

09.02. – Spotkania opłatkowe dla seniorów w OSP 

w Jaworzynce

10.02. – Spotkania opłatkowe dla seniorów w OSP 

w Koniakowie

MARZEC

05.03 – Pokaz Mody z okazji Dnia Kobiet, ORS Zagroń Istebna 

Tartak, godz. 18.00

18.03. – 08.04 – Wystawa obrazów Tadeusza Ciuraby 

„Słomiane impresje”, GOK-BP Istebna

31.03. – Konkurs Wiedzy o Regionie, miejsce: Gimnazjum 

w Istebnej

KWIECIEŃ
22.04. – 31.05. – Wystawa „Lalki z Całego Świata” Zuzanny 

Kawulok, GOK-BP Istebna

MAJ

01.05. Stawianie Moja na Trójstyku w Jaworzynce, Święto 

Lasu, Miyszani Owiec w Koniakowie

08.05. – Miyszani Owiec w Istebnej na Stecówce

12.05. – Regionalny Konkurs Kulinarny, Karczma „U Michoła” 

w Istebnej Kubalonka

20.05. – Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki, miejsce: 

Istebna Zaolzie, organizator PTTK o/Wisła, GOK-BP Istebna

29.05. Międzynarodowy Dzień Dziecka, Amfi teatr „Pod 

Skocznią” w Istebnej

do 31.05. - Wystawa „Lalki z Całego Świata” Zuzanny Kawulok, 

GOK-BP Istebna

CZERWIEC

09.06.- 30.09. – Wystawa Twórczości Ludowej, GOK-BP 

Istebna

24.06. – Obchody na „Świętego Jana” na Sałaszu na Ochodzitej 

w Koniakowie

23-26.06. – Beskidy MTB Trophy – etapowy wyścig kolarstwa 

górskiego; start: Amfi teatr „Pod Skocznią” w Istebnej

26.06. – Zawody Nordic Walking, Istebna

KALENDARZ IMPREZ 2011


