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Wszyscy chcą ratować konie z hipodromu
Z regionu

Piotr Weltrowski
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Piątkowa publikacja "Polski Dziennika Bałtyckiego" na temat koni z sopockiego
hipodromu, które trafić mogą do rzeźni, nie pozostała bez echa. Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony nad Zwierzętami "Animals" zwróciło się w tej sprawie z
apelem do władz Sopotu.
Do redakcji zaczęły się także zgłaszać osoby, które chcą pomóc zwierzętom. Przypomnijmy 
właściciel jednej ze szkółek jeździeckich działających na hipodromie zagroził, iż jeżeli dyrekcja
obiektu nie zmieni decyzji o wypowiedzeniu mu umowy, będzie zmuszony oddać część swoich
zwierząt do skupu żywca.
Stwierdził, że w sytuacji gdy nie będzie mógł prowadzić nadal swojej działalności, nie będzie też
w stanie utrzymać koni. Jego szkółka ma opuścić hipodrom do końca lutego. Chociaż
wypowiedzenie otrzymał pod koniec listopada, to do tej pory udało mu się znaleźć nowych
właścicieli tylko dla dwóch spośród siedmiu należących do niego koni.
Sytuacja ta powstała na skutek konfliktu między częścią szkółek a dyrekcją hipodromu, który
trwa od lata zeszłego roku. Dyrekcja hipodromu postanowiła zmniejszyć liczbę działających w
Sopocie szkółek jeździeckich. Rzekomo było ich zbyt wiele, co powodowało bałagan i problemy z
korzystaniem z hali treningowej.  Rozmawialiśmy już z władzami hipodromu i zaproponowaliśmy,
aby pozwoliły wszystkim szkółkom pozostać na terenie obiektu do czerwca. To powinno
rozwiązać wszystkie problemy  mówi Ewa Gebert, prezes OTOnZ "Animals".
Podobna propozycja znalazła się także w piśmie skierowanym do władz Sopotu. Niestety, do
adresata, czyli do prezydenta kurortu, wczoraj pismo to nie dotarło. W związku z tym miasto nie
chciało komentować całej sytuacji. O tym czy dyrekcja hipodromu zdecyduje się pójść w tej
sprawie na ustępstwa, dowiemy się w poniedziałek. Wtedy odbyć się ma spotkanie ostatniej
szansy między przedstawicielami szkółek a władzami obiektu.
Dla koni pojawiła się też jednak inna szansa. Zwrócił się do nas m.in. hodowca koni spod
Lęborka, który powiedział, iż jest zainteresowany odkupieniem koni i tym samym uratowaniem
ich przed oddaniem do rzeźni.
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