Koluszki grały i zebrały 45.500, 23 złotych.
Podczas 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koluszkach zebraliśmy 45.500,23 złotych
z tego z puszek wolontariuszy:
28.007,30 zł.
Licytacja, kiermasz, zawody sportowe i inne wpłaty: 5.375,50 zł.
Akcje i zbiórki w szkołach, sklepach, wpłaty 12.117,43 w tym:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach 6779,38zł, Szkoła Podstawowa w Różycy 1811,84 zł, Zespół
Szkół Nr 1 w Koluszkach 1327,09 zł, Szkoła Podstawowa w Długiem 527,80 zł. Przedszkole w Różycy
313,28 zł, Przedszkole w Gałkowie Dużym 259,56 zł, Przedszkole Nr 2 – 255,86 , Przedszkole Nr 3 –
248,52 . zł, Gimnazjum w Jeżowie 233,13 zł. Sklep Donata w Katarzynowie 121,78 zł, Klub Muzyczny
4 Struny Świata – 102,99 zł, Pizzeria Perony 4 53,51 zł, Pizzeria KOLELE 32,48, sprzedaż walut z
puszek euro – 50,21 zł
Wolontariuszom nie groźny huragan Feliks zebrali 28.007,30 zł.
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, zimno i silny przenikliwy wiatr 93 wolontariuszy
zaopatrzonych w identyfikatory, serduszka i piękne puszki, przystąpiło do kwestowania, zbierając
pieniążki dla dzieci i seniorów w celu podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.
Choć kwestujących było o ponad 25 osób mniej niż w latach ubiegłych (kłopoty w zarejestrowaniu) to
i tak uzbierali olbrzymią ilość pieniędzy.
Z przeliczonych w Banku Spółdzielczym PA-CO Bank w Koluszkach skarbonkach wolontariusze
zebrali kwotę 28.007,30 zł.
Najwięcej: Kaja Bilska 1859.77, Jakub Malecha 1260.25, Julia Skwarka 1249,46, Patrycja Czuj
1160,17 Sara Mędrek 1019.18, Patrycja Kobus 811,91, Bąkowska 702,08, Aneta Niżnikowska
579,93, Daria Polit 574.35, Oliwia Zawadzka 495,48, Sylwia, Jakub Koprowski 459,02, Natalia
Jaśkiewicz 458.31, Anna Samiec 426.15, Marta Serwa 408.65, Marcin Wodzyński 406,36.
Na wyróżnienie zasługuję Patrycja Czuj, która rano startowała w biegu na 600 m Grand Prix Łodzi
CITY TRAIL i go wygrała, i zebrała ponad 1100 zł. Dla kwestujących i zziębniętych wolontariuszy był
czerwony barszczyk z uszkami, słodycze, herbatka a nawet kawa, ufundowane przez firmę Jolan,
Klub Muzyczny Cztery Struny Świata, Hurtownie Viola i innych.
W południe na rynku zaprezentowała się Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zebrani
mogli zobaczyć strażaków w akcji udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.
Do udziału w licytacji i zakupie różnych przedmiotów zgromadzonych w Klubie Muzycznym Cztery
Struny Świata zachęcali śpiewem solista Piotr Petrykowski i zespół ATOS.
Do licytacji mieliśmy kilkadziesiąt różnych przedmiotów, przekazanych i przekazywanych przez
darczyńców niemalże do ostatniej chwili.
Choć było trochę kłopotów połączyć licytację z występami artystów to i tak udało się wylicytować
prawie wszystkie otrzymane przedmioty, talony i gadżety: m.in. z licytacji namiotu handlowego
otrzymaliśmy 300,00 zł. ,ikony 160,80 zł. zestawu i nalewki z Borówki 115.00 i 30,00, startera i
akumulatora do MP3 70,00 i 110,00 zł., akumulatora samochodowego 150,00 zł. książek 80,00 zł.
monety na sumę ponad 240,00 zł, aniołki z gliny szamotowej 27,00 zł, obraz olejny maki 80,00, piłki
nożne 235,00 zł. zabawki, termosy, czapki Husqvarny 535,00zł.
Koszulki, kubki, kalendarze, zegarki, plakaty WOŚP -prawie 650,00 zł. Wylicytowano też wiele

przedmiotów klubu RTS Widzew, akcesoriów akwariowych, gadżetów otrzymanych przez
indywidualne osoby, talony na desery lodowe i pizze.
Sprzedano też kilkadziesiąt różnych przedmiotów w tym odzież, smycze, serduszka, zabawki za
kwotę prawie 1100,00 zł.
Łącznie z licytacji i sprzedaży zebraliśmy ponad 4.500,00 złotych
Wieczorem na rynku OSP Koluszki przeprowadziło ciekawy pokaz ratownictwa technicznego w
ramach działań ratowniczych w komunikacji drogowej.
O godzinie 20.00 kilkuset osób z Burmistrzem Waldemarem Chałatem, Przewodniczącą Rady
Miejskiej Anna Szostak i z-cą burmistrza Krystyną Lewandowską zapaliło zimne ognie, świeczki a
nawet pochodnie, łącząc się z dobrymi aniołami.
Ponadto, podczas wieczornego odpalenia „Światełka do Nieba” wykorzystany został podnośnik PPSP
do podniesienia serca zbudowanego z rac ogniowych i choć mocno wiało i bujało nasze serce
wytrzymało i rozbłysło w swej pięknej czerwoności śląc podziękowania mieszkańcom za udział w 23.
Finale WOŚP.
Tuż po 20.00 naszych wolontariuszy można było obejrzeć w łódzkiej TVP 3 i o 24.00 w ogólnopolskiej
TVP 2.
Jak co roku w ramach imprez WOŚP i akcji w zdrowym ciele zdrowy duch, koluszkowski sztab
zorganizował tradycyjnie 2 imprezy sportowe.
15. otwarty turniej tenisa stołowego zebraliśmy 375,00 zł
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężali: Chłopcy do lat 11 Mateusz Bąk Dziewczęta 1214 lat Anna Piaskowska Chłopcy 12-14 lat Adrian Wieczorek Chłopcy 15-19 lat Adam Kucharski,
Kobiety 20 + Agnieszka Szulc Mężczyźni 20-39 lat Marcin Dens Mężczyźni 40-49 lat Krzysztof
Adamczyk 50+ Antoni Tomczyk
Oraz 8. zawody sportowo- rekreacyjnej „Grunt to rodzinka na medal”, rywalizowało 28.
dwuosobowych rodzinnych drużyn, zebraliśmy 560,00 zł.
Choć wszyscy wspaniale i fari play walczyli to z lekką przewagą podium wywalczyli: rodzic i dziecko
do lat 7 I miejsce Wiktoria i Krzysztof Pietrzyk Koluszki ,II miejsce Oskar i Magdalena Orłowscy
Lisowice III miejsce Igor i Piotr Dereda Katarzynów
Rodzic i dziecko 8-10 lat I miejsce Oskar i Krzysztof Kacperscy Koluszki ,II miejsce Patrycja i Cezary
Krupińscy Stefanów
III miejsce Bartosz i Łukasz Płoccy Rodzic i dziecko 11 lat i starsi I miejsce Piotr i Ireneusz Warchoł
Koluszki
II miejsce Wiktor i Magdalena Orłowscy Lisowice III miejsce Katarzyna i Krzysztof Dobrogoszcz
Koluszki
Antoni Tomczyk
Szef Koluszkowskiego WOŚP

