Statystyka 2018 roku
W 2018 roku Gmina Koluszki liczyła 23 tysiące, 164 mieszkańców. W tej liczbie znajdują się 4 osoby
w wieku powyżej stu lat. Cała czwórka to kobiety. Jedna z nich urodziła się w 1916 roku, kolejna w
roku 1917 a dwie następne są z rocznika 1918. W grupie nieco młodszych, urodzonych w latach
1919-1922 jest ogólnie 9 osób i są to także kobiety. W czasie minionych 12 miesięcy zmarło 300
osób.
W roku ubiegłym zawarto 97 ślubów. 73 z nich to małżeństwa konkordatowe, 24-cywilne. Dla
porównania w roku 2017 zawarto w USC w Koluszkach 130 ślubów, z czego 85 to związki
konkordatowe, a 42 cywilne.
Na świat przyszło 224 dzieci z czego 129 to chłopcy. Najpopularniejsze imiona nadawane w 2018
roku dzieciom w Gminie Koluszki to: Stanisław, Jan, Adam, Filip, Mikołaj, Franciszek, Zuzanna,
Natalia, Maja, Lena.
W USC w Koluszkach odnotowano 35 rozwodów. Najdłuższa stażem była para, która ślub zawarła w
1987 roku. Pozostałe liczyły sobie mniej niż 10 lat. W tej grupie znajdowało się małżeństwo zawarte
w 2017 roku.
Nieco inaczej, co zrozumiałe, wyglądają dane uzyskanie w kancelarii cmentarza w Koluszkach. W
roku 2018 w koluszkowskiej nekropolii odbyło się 236 pogrzebów: 121 kobiet i 114 mężczyzn.
Najstarszą zmarłą osobą była 104 letnia kobieta, najmłodsze to martwe nowonarodzone dziecko płci
męskiej. Spośród wyżej wymienionej liczby, 31 pogrzebów było pochówkami ciał skremowanych. Na
koluszkowskim cmentarzu w roku 2018 odbywały się pogrzeby mieszkańców naszej gminy, wiernych
parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P., św. Katarzyny Aleksandryjskiej, zmarłych z parafii Świny,
parafii Kaletnik, a także parafii Nowe Chrusty, parafii franciszkanów z Brzezin, parafii z Rokicin. Na
cmentarzu przy ulicy 11 Listopada odbywały się także pogrzeby zmarłych z Andrespola, Skierniewic,
Wrocławia, Bytomia, Warszawy oraz Łodzi.
Porównując, w roku 2017 na koluszkowskim cmentarzu odbyło się 200 pogrzebów. Pochowano 92
kobiety i 108 mężczyzn. W tej liczbie 31 to pogrzeby „urnowe”.
W parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w roku ubiegłym ślub zawarło 10 par, chrzest
przyjęło 47 dzieci, odbyło się 68 pogrzebów. Dane, jakie otrzymaliśmy z parafii p.w. Niepokalanego
poczęcia N.M.P w Koluszkach to: 118 chrztów, 50 ślubów, 150 pogrzebów.

