
 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

 

W okresie od 15 marca do 31 maja 2014 r. Region IPA Knurów Śląskiej Grupy Wojewódzkiej 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 

19/P210, 40-038 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000026054, NIP 9542313562, REGON 276699575, zgodnie z decyzją Prezydenta 

Miasta Knurowa nr 040/SO/14 z dnia 12.03.2014 r., przeprowadził zbiórkę publiczną, której celem 

było zebranie środków finansowych na leczenie 2,5 letniej Jagody Kurczok. 

Jagoda jest córką jednego z knurowskich policjantów. W ubiegłym roku zdiagnozowano u niej 

białaczkę. Dziewczynka jest leczona w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii na oddziale 

hematologii. Terapia przynosi efekty, a całe leczenie ma szansę zakończyć się w przyszłym roku. 

Niestety jest bardzo kosztowe. Dlatego też rodzice oraz ich przyjaciele zdecydowali się szukać 

pomocy gdzie tylko to możliwe. 

W ramach prowadzonej zbiórki Region IPA Knurów, dzięki ogromnej przychylności i pomocy 

Dyrektora Centrum Kultury w Knurowie Jerzego Kosowskiego, a przede wszystkim dzięki 

knurowskim artystom, którzy wyrazili zgodę na bezpłatne występy, zorganizował dwa koncerty w 

kinie Scena Kultura w Knurowie. Pierwszy koncert odbył się w dniu 14.04.2014 r. na scenie 

wystąpili: Adam Sobierajski, tenor, między innymi solista Gliwickiego Teatru Muzycznego, Opery 

Krakowskiej i Opery Śląskiej w Bytomiu; Michał Gasz zwycięzca XII finału telewizyjnej „Szansy na 

sukces”, współpracujący między innymi z Anną Jurksztowicz, Majką Jeżowską, Krystyną Prońko, 

Elżbietą Skrętkowską czy też Piotrem Rubikiem oraz młoda pianistka mieszkanka Gliwic, Michalina 

Rzeszutek. Drugi koncert odbył się w dniu 19.05.2014 r. Na scenie ponownie pojawili się Adam 

Sobierajski oraz Michał Gasz, dodatkowo zagrał również zespół wokalny Po Godzinach. 

Zarówno przed koncertami, jak również w trakcie oraz po koncertach prowadzona była zbiórka 

pieniędzy w formie sprzedaży cegiełek o wartości 10 zł. Dzięki hojności wszystkich osób łącznie w 

okresie od 15 marca do końca maja br. udało się zebrać 11 093,82 zł., które w całości zostały 

przekazane na leczenia Jagody Kurczok. Należy podkreślić, że zarówno artyści, jak również 

organizatorzy oraz wszystkie osoby zaangażowane w zbiórkę wykonywały swoje zadanie 

bezpłatnie. Zebrane pieniądze zostały wpłacone na konto naszego stowarzyszenia (potwierdzenie 

wpłaty w załączeniu), a następnie w całości przekazane na konto rodziców Jagody Kurczok. 

Wszystkim, którzy brali czynny udział w zbiórce, jak również wszystkim darczyńcą, jeszcze raz w 

imieniu Jagody serdecznie dziękujemy. 
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