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Nowestajnie

uż prży granicy
z Gdaiskiem, Da te-
r€nie sopockieso hi-

isolariumdlakoni

Słynny na całą Polskę sopocki hipodrom piękniej e.
Stawia,rre są nowe budynki, odnawianajest zabytkowa
trybuna - pisze llanilł Grzeukowska

§zybkimtempieToś-
nie kilka b!d}nków. Wprzysz-
łynr rokubędą ffi*cjonować
w nich między inn}ni nowo-
czesne stajłie, uieżdżalnia dla
koni i hala, w kóIej oĘanŁo-
wane będą zawody hippicżne.
DoądIożebrano kilka sraJych,
zniszczonyó obieków. obec-
nie tnł]a rozbiórka j€dnei z cha-
rakrerysiycznyci, półkoli§tych
hal, W jej miej§cu powsiarie
obi€kt bardziej rozbudowany
i nowocże§ny. Dobudowana
Clo niego zostDie m,in, Widok
nia. Będzie iu t8łże sala konfe,
rencina i bifiahipodronu, re-
stauracja i powi€lzchnie harr-
dlowo-usługowe, a napięE,ze -
pokoje gościnne dla ob§łusi or-
ganizowanych w dan],,In cząsi€

MĘdalena Rutkoł§ka, pre-
zes hipodronu, podkreśla, że
budowana w sąsiedzrwie Droga
Zi€lona ni€ będzie miała nega-
t}$nego wpb,rłu na mieszka-

- od §trony, gdzie budowana

Lest dlo3a, będą funlqonować
głóWnie magźz}ny, uieżdzalnia
ipomieszczeniabiuowe- stajnie
będą schowane żat}.nibud}n-
kami -d1lma(ŹyRutkowska,

Na reńralizac ji hipodromu
zyskaćmjąnie ty]kowŁłściciele
zwierząti olganizatorzy zawo-
dów, alepź€dew§zr§*imsame
zwierzętŁ staiŃebudo&,ane są
wkompl€kach, w których po-
Tnjeści się od pięciu do dziesię-
ciu koni Wkaz dlmr ż konlDiek-
sówznaidzie się pomie§zczenie
do oprzyrządo\łżniai magaz}n
napasze, Będżie też nowa kaJu-
zelai,,, solariUmdtakoni,

- Nie będzie sfużyło j€dnak
do opaiania, ale do rczgrzania
mięśni, zwłaszczapo zawodach
Ęoltowych -dumacząpracow-
nicy hipodronu,

CłóMe wejście na te-
renobieku przeniesione zosta,
nie nad.łokieika,Wpoblizuod,
danegowmaju tego roku rond3
przedErgoAlenq,

- Za Wejścien, poprawej slro-
nie, poeatanie hippiczny park
rozryWki, Znajdzie §ię tuż
plzytoźe \łyścigo\ł.}nibędżie
pełnjł fiDkcje r€ldeaćyjne, edu-
kacyjne i int€gracyjne - opo-

wiadaFezes hipodromu.
Z lewej strony znajdować się

będzi€ (iuż brrdowany) kon-
pteks do hipot€rapn - tał, by ro-
dzic€ z dziećmi mieli }aiwiejsży
iwygodniejszydosĘp naprowa-
dzonetu zaięcia.Wnajblzsąth
mie§iącach odnowionazo§tanie
tatze dzokejka, gdżie waży się
dźokejów przed \łyścigami,
wieszci€ odnońona zostani€
stara trybuna, któĘ wybudo-

Rewitalizacja hipodronru
kosztowac ma45,2 nrln zł. Prace,
które rozpoczęto w marcu, za-
końcżyć się mają pod koniec
roku2012, Prowadzone §ą róW-
nocześnie ż organizoBan],mi
imprezami sporrowymi, Wra-
mach inweslycji Wybudowa-
nych zosianie ponad 18o no-
wychbok§ów dla koni, powsta-
nie ponad 2oo mieisc
Frkingowy§h, a widownia du-
żejhali ujeżdżalni ponieśqi na-
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co ędrc o tej §pńwie?
NaPi§z
lłwśopot.nalu€n{a§to.!|


