KMKK zainicjował akcję
„Dla Milenki”
Karatecy z Klubu Mistrzostwa Karate Kyokushinkai oraz
sympatycy Klubu rozpoczęli akcję charytatywną na rzecz
chorej Milenki. W promocję akcji zaangażowali się także
Radni Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
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Akcja ruszyła 11 lipca i potrwa do końca roku. Milenka,
siostra trenującej w KMKK Zosi, jest wcześniakiem i ma
wiele problemów zdrowotnych, m.in. padaczkę objawową,
ciężką niepełnosprawność psychoruchową, opóźnienie etapów rozwoju fizjologicznego, małogłowie, dysplazję oskrzelowo-płucną, wadę serca i zaburzenia widzenia. Potrzebuje
ciągłej opieki medycznej i rehabilitacji.
Zakończenie sezonu treningowego było pierwszym wydarzeniem wchodzącym w skład akcji „Dla Milenki”. Ponad
60 osób wzięło udział w specjalnym treningu oraz zobaczyło
pokaz karate w wykonaniu członków KMKK, podczas którego instruktorzy Klubu zaprezentowali tameshiwari – zarezerwowaną dla najbardziej zaawansowanych karateków
sztukę rozbijania przedmiotów.
Tego samego dnia odbył się też turniej karate. Dzieci,
młodzież i dorośli mogli spróbować swoich sił w konkurencjach sprawnościowych i technicznych. Przez całą imprezę
kwestowano i dzięki hojności uczestników już pierwszego
dnia zbiórki udało się zebrać pokaźną sumę dla Milenki.
W kolejnych dniach w mediach społecznościowych
KMKK pojawił się, nagrany podczas sobotniego wydarzenia,
challenge #PiątkaDlaMilenki, a w lipcu członkowie KMKK
uczestniczyli w specjalnych treningach charytatywnych,
które odbywały się w krakowskim dojo KMKK. W ramach
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akcji odbędą się także: aukcje charytatywne, specjalne
treningi z zaproszonymi gośćmi, a także kolejne imprezy
sportowe.
W tym momencie 10 puszek, które zostały przygotowane do zbiórki, pojawia się w różnych miejscach i zakładach
pracy. Do końca roku puszki będą też wystawiane podczas
każdego treningu wszystkich sekcji KMKK: Kraków Ułanów,
Włosań, Węgrzce – Stara Kuźnia, Węgrzce – Przedszkole,
a także w nowo powstającej krakowskiej sekcji – w Klubie
Kultury Mydlniki. Szczegółowy grafik treningów dostępny
jest na stronie KMKK.PL.
Milenkę można też wspierać za pośrednictwem Fundacji
Wcześniak Rodzice-Rodzicom, przekazując darowiznę na
subkonto 13 1240 6351 1111 0010 7491 5108. Jak powiedziała Wioletta, członkini Komitetu Zbiórkowego „Dla
Milenki”: „Razem możemy zrobić wszystko!”.
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