Artykuł pochodzi ze strony:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Dla Karolewka
19 marca br. o godz. 17:00 w BCKiR w Białym Borze odbędzie się koncert...
Dzień dobry, 19 marca br. o godz. 17:00 w BCKiR w Białym Borze odbędzie się koncert charytatywny
– Pomoc dla Karolewka.
W trakcie koncertu przeprowadzona zostanie licytacja otrzymanych darów, z której całkowity dochód
przekazany zostanie na pomoc w opiece nad zwierzętami i odbudowie Stadniny Koni Karolewko w
Miłobądzu.
18 lutego 2016 r., właśnie w tym miejscu, wybuchł olbrzymi pożar, który doszczętnie strawił
stadninę. Spłonęło kilkadziesiąt zwierząt, których nie udało się uratować, oporządzenie jeździeckie
oraz budynki gospodarcze. Straty wywołane pożarem są porażające, wielkie, wręcz niemożliwe do
udźwignięcia samodzielnie przez właścicieli stadniny.
Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi o wielkich sercach, którym nie jest obojętny los zwierząt,
które niewinne niczemu najbardziej ucierpiały tej tragicznej nocy, o pomoc i wsparcie, o wspólne
działanie. Najbardziej poszkodowane zwierzęta znalazły schronienie w pobliskiej stajni, pozostałe ok.
50 koni zostało pod gołym niebem, stąd pilna potrzeba zapewnienia im nowego schronienia,
zwłaszcza ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Ale potrzeb jest znacznie więcej.
Potrzebne są pieniądze na zakup leków dla koni, bo wiele z nich ma liczne obrażenia i poparzenia,
zakup siana, owsa, paszy oraz materiałów budowlanych, dzięki którym powstanie ich nowy dom.
Nasze zaangażowanie w akcję to wyraz miłości do zwierząt, zwłaszcza koni, które od pokoleń
nierozerwalnie związane są z Białym Borem. Ich los nie jest nam obojętny. Nie jest obojętny także
tym wszystkim, którzy razem z nami biorą udział w tej akcji. Mamy nadzieję, że Państwo także
przyjmą nasze zaproszenie, wyrażając tym samym solidarność w tak trudnych i dramatycznych
chwilach.

Zapraszam do wzięcia udziału w koncercie oraz proszę o pomoc w rozpowszechnianiu plakatu na
terenie swoich miejscowości/stronach internetowych.

Pozdrawiam,
Katarzyna Borowicz
Specjalista ds. Marketingu i Organizacji Imprez
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