
Ciągną, ciągną sanie... huculskie koniki. Zapraszamy! 

We wtorek w Regietowie rozpoczął się sezon kuligów 

REGIETÓW. Wszyscy miłoś
nicy białego puchu od kilkuna
stu dni nerwowo spoglądali 
za okno oczekując śniegu. Rze
czywiście w tym roku zima 
w gorlickie przybyła później niż 
zazwyczaj. Jednak wostatnich 
kilku dniach dosypało i zwłasz
cza dla dzieci i młodzieży jest to 
ogromny powód do radości, no 
bo czymże byłyby rozpoczyna
jące się ferie zimowe bez sza
leństw na śniegu. 

Oferta spędzania czasu 
w naszym powiecie jest bar
dzo duża. Na ferie swoje pro
pozycje spędzania wolnego 
czasu przygotowały wszystkie 
ośrodki kultury w gminach. 

Dobra informacja dla amato
rów ruchu na świeżym powie
trzu - funkcjonują wszystkie 
wyciągi narciarskie, na łyż
wach można pojeździć w Wy-
sowej-Zdroju. Dużym zainte
resowaniem cieszą się regie-
towskie kuligi. 

W miniony wtorek - 8 
stycznia nastąpiło oficjalne 
otwarcie sezonu kuligowego. 

- Nasze konie od kilku dni 
zachowują się jakoś inaczej, są 
bardziej chętne do pracy 
i wydają się być weselsze. 
Zapewne to z powodu śniegu, 
który spadł niedawno - mówi 
z uśmiechem Stanisław 
Ciuba, prezes stadniny. 

W roku ubiegłym z usługi 
kuligów w regietowskiej stad
ninie skorzystało ponad 
osiem tysięcy osób. 

- W tym roku, mimo że 
zima przyszła później, chcieli
byśmy poprawić ten wynik. 
Od połowy roku 2012 przygo
towywaliśmy się do sezonu 
kuligowego remontując sanki 
i budując nowe. Wszystko 
po to, aby nasi goście w jesz
cze bardziej bezpiecznych 
i komfortowych warunkach 
mogli skorzystać z naszej 
oferty - mówi prezes Stani
sław Ciuba. 

Oczywiście z sanny można 
skorzystać po wcześniejszym 

umówieniu się. Dotyczy to 
głównie dużych zorganizowa
nych grup, na przykład szkół. 
Co roku stadninę odwiedza 
sporo dzieci. W ramach 
wycieczek szkolnych organi
zowane są właśnie kuligi, 
zawsze połączone z piecze
niem kiełbasy. To frajda dla 
dzieci, które pieką sobie kieł
baski w tradycyjny sposób 
nad ogniskiem czy to 
w karczmianym piecu, czy 
w wiacie na wolnym powie
trzu. Udział w bezpłatnym 
kuligu będą mogły wziąć dzie
ci z Gorlic w ramach organizo
wanej akcji „Ferie w mieście". 
(ani) 
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