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Prawny spór, i tylko koni żal. Konflikt wokół sopockiego hipodromu narasta
Piotr Weltrowski
2009-02-13 11:00:00

Jeden z właścicieli szkółek jeździeckich działających na sopockim hipodromie zagroził, iż odda swoje konie do
rzeźni. Zdaniem zdesperowanego przedsiębiorcy, zmusić mogą go do tego działania dyrekcji obiektu. Ta z
kolei sprawę nazywa wprost, mówiąc, iż jest to niemoralny szantaż.

Konflikt dyrekcji hipodromu z częścią szkółek trwa od lata ub. r. Wcześniej na stanowisko prezesa hipodromu
powołano Magdalenę Rutkowską. Wyznaczono jej jasny cel - przeprowadzenie restrukturyzacji i przygotowanie
obiektu do modernizacji, na którą fundusze Sopot stara się zdobyć z Unii. Miasto twierdzi, iż chce doprowadzić
znajdujący się na skraju ruiny obiekt do nowoczesnych zachodnich standardów. W ankiecie, która w ostatnim
czasie trafiła do mieszkańców kurortu, znalazły się jednak pytania dotyczące m.in. zbudowania na terenie
hipodromu hotelu.
Latem prezes Rutkowska zapowiedziała, iż część szkółek jeździeckich będzie musiała pożegnać się z
obiektem. Rzekomo było ich zbyt wiele, co powodować miało bałagan i problemy z korzystaniem z hali
treningowej.
Początkowo o wszystkim rozstrzygnąć miał konkurs, jednak tylko cztery z dziewięciu działających wówczas
szkółek przystąpiły do trwającego ledwie trzy dni kursu, mającego zapewnić instruktorom specjalne certyfikaty.
Władze spółki uznały więc, iż reszta szkółek "sama się wyeliminowała" i pod koniec listopada wręczyły ich
właścicielom wypowiedzenia. Dostał je m.in. Bogdan Trepczyk, od 12 lat nauczyciel jazdy konnej. Na kurs się
nie zapisał, gdyż jak twierdzi chciał go zrobić we własnym zakresie. Uważał przy tym, iż władze hipodromu nie
miały podstaw, aby domagać się od instruktorów tych akurat konkretnie certyfikatów, bowiem odbywali oni
wcześniej inne kursy, trwające często kilka miesięcy, a nie dni.
Siedem należących do Bogdana Trepczyka koni służy przede wszystkim dzieciom, które przychodzą na
hipodrom uczyć się jazdy. Puzej, Figiel, Wojtek... wszystkie łagodne i przyjazne. Dzieci je kochają.
Namalowały nawet ich portrety - wiszą na każdym z boksów. Od środy obok nich wiszą też kartki z wypisaną
dokładną wagą poszczególnych zwierząt. Tylko w ten sposób oszacować można, ile za każde z nich
zapłaci ...skup żywca.
- Może w ten sposób pani prezes zobaczy, jak bardzo jestem zdesperowany - tłumaczy Trepczyk.
Konie - a każdy z nich wart jest około 10 tys. zł - to dorobek jego życia. Od czasu otrzymania wypowiedzenia
próbuje jednak pozbyć się swoich zwierząt. Udało mu się znaleźć chętnych na zakup dwóch z nich. Co z
pozostałymi? - Nie wiem... Nie chcę tego ubierać w słowa. Wiem, że nie stać mnie na ich utrzymanie stwierdza Trepczyk.
Jedno jest pewne, jego szkółka ma się wynieść z hipodromu do końca lutego. Oczywiście konie mogłyby
pozostać na terenie obiektu, tyle tylko że w ramach tzw. pensjonatu. Wówczas za miesięczny pobyt każdego
ze zwierząt musiałby płacić ponad 800 zł. Dziś płaci 350 zł, może też na koniach zarabiać, prowadząc naukę
jazdy. Od marca takiej możliwości mieć nie będzie. Trepczyk twierdzi, że władze hipodromu nie chciały i nie
chcą z nim rozmawiać. Prezes hipodromu temu zaprzecza.
- To właściciele części szkółek ze mną rozmawiać nie chcieli. Wysyłali jedynie swoich pełnomocników - mówi
Rutkowska. - Zachowanie pana Trepczyka jest zatrważające. Te konie pracowały i zarabiały dla niego.
Wywieszenie tych kartek odbieram jako zwykły szantaż.
Dziś prezes spółki może liczyć na poparcie ze strony tych szkółek, które zdecydowały się przyjąć jej warunki
gry i tym sposobem zyskały perspektywę dalszej pracy na terenie obiektu. Ich przedstawiciele obecnie ostro
atakują Trepczyka.
- Nie rozumiem, czemu ten człowiek w ogóle wpadł na taki pomysł. Oddawać konie na rzeź? Jesteśmy
zbulwersowani - mówi Agnieszka Racka, instruktor jazdy.
Po naszej interwencji obie strony konfliktu, w tym też przedstawiciele innych szkółek, które zostały z
hipodromu wyrzucone, ale nie chcą podejmować tak drastycznych kroków jak Trepczyk, postanowiły się
spotkać i porozmawiać.
Nastąpić ma to we wtorek, a przygląda się temu miasto.
- Na razie jednak chcemy poczekać na wynik tego spotkania, wtedy zadecydujemy, co dalej - mówi Magdalena
Jachim, rzecznik sopockiego magistratu.
Chcemy pomóc
Ewa Gebert, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt "Animals"
Z informacji, które do nas dotarły, wynika, że w tej sytuacji mamy do czynienia z konfliktem, który jest trudny
do rozstrzygnięcia. Mamy jednak nadzieję, że nie odbije się on na zwierzętach i finał całej sprawy nie okaże
się dla nich tragiczny.
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Nie wyobrażam sobie, aby te konie trafiły na rzeź. Tym bardziej iż wiemy, że podczas transportu i uboju
zwierząt może dochodzić do naruszania przepisów ustawy o ich ochronie. Niemniej wystąpimy z apelem do
władz Sopotu, aby w sposób bardziej zdecydowany włączyły się do sprawy. Skoro władze hipodromu i
przedstawiciele szkółek jeździeckich nie mogą się ze sobą dogadać, to może miasto będzie potrafiło Generated by www.PDFonFly.com at 10/4/2009 4:31:19 PM
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załagodzić całą sprawę.
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Jakoś wcześniej dało się żyć z tyloma szkółkami. Zamiast usuwać z hipodrmou tyle szkółek,
można...
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Jakby można to wszystkich chciano by usunąć, no może oprócz kilku znajomych i tych
zastraszonych!...
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Ja osobiście po trepczyku płakać nie będę.. Od kiedy stoję w Sopocie nigdy nie pasował mi
do tego...

a dzieci?
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A dzieci nie żal??? Część z nich najlepiej sie czuje u Pana Bogdana
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