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Oddajemy w ręce Państwa kolejne wydawnictwo, 
za pomocą którego pragniemy poinformować  

o gminie Gołuchów, jej unikatowych zabytkach archi-
tektury, o wielu walorach turystycznych, kulturalnych 
i przyrodniczych. Chcemy tym samym opowiedzieć 
o naszej historii i życiu współczesnym w nadziei, 
że w ten sposób zachęcimy Państwa do nawiązania 
bliższych kontaktów z naszą gminą.

Sama miejscowość gminna jest ważnym ośrod-
kiem turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowym. 
Cenne obiekty kultury materialnej podnoszą rangę 
Gołuchowa i jego okolic. Udostępnione do zwiedzania 
przez cały rok: Oddział Muzeum Narodowego w Po-
znaniu-Zamek, Muzeum Leśnictwa, park-arboretum, 
zagroda żubrów i białych danieli, stanowią atrakcje 
dla turystów nie tylko z kraju, ale i z zagranicy, jako 
niespotykany w Polsce zabytkowy zespół muzealno-
-parkowy. 

Jesteśmy przekonani, że potencjalni inwestorzy 
znajdą u nas dobry klimat do współpracy gospodarczej 
oraz tworzenia firm. Wyrażamy nadzieję, że nawiąza-
ne kontakty dostarczą satysfakcji zarówno Państwu, 
jak i mieszkańcom naszej gminy.



Znaleziska w Gołuchowie i okolicach świadczą, że teren zasiedlony 
był już w IV okresie brązu. Powstałe w okresie wpływów rzym-

skich i wczesnego średniowiecza zabytki wskazują, że obszar ten był 
zamieszkały nieprzerwanie od 2500 lat. Przebiegał tędy ważny szlak 
handlowy z Poznania przez Kalisz, Sieradz do Małopolski. W XIII wie-
ku liczne wsie tego regionu, w tym także Gołuchów, należały do rodu 
Toporczyków, pierwszych właścicieli Gołuchowa. Uważa się, że już  
w XIII wieku ufundowano w Gołuchowie kościół, lecz w źródłach 
wymieniony on został dopiero w 1348 r. W 1408 r. majątek przeszedł, 
na trzy stulecia, we władanie rodu Wieniawitów. W 1507 r. wieś prze-
szła w ręce Leszczyńskich herbu Wieniawa. Rafał Leszczyński wzniósł 
tu około 1560 r. renesansowy dwór obronny, który w rezultacie podję-
tych przez niego prac przeobraził się w dwuskrzydłowy zamek, założo-
ny wokół dziedzińca z arkadowym krużgankiem. W Gołuchowie w 1555 
r. odbył się zjazd przedstawicieli wyznania kalwińskiego z Małopolski  
i wielkopolskich braci czeskich, radzący nad połączeniem dwóch 
wyznań. Na gołuchowskim zamku spisany został również w roku 
1581 przywilej dla braci czeskich, przekazujący im kościół para-
fialny i należące do parafii uposażenia. Na początku XVII wie-
ku dwór został rozbudowany. Jednak po roku 1695 nastąpił upa-
dek tej świetnej rezydencji magnackiej. Stało się to po sprzedaży 
zamku przez Leszczyńskich. Przechodził on potem w różne ręce, aż  
w roku 1853 dobra gołuchowskie zakupił Tytus Działyński z Kór-
nika z przeznaczeniem dla swego syna Jana. Od roku 1856 porząd-
kowano park i prowadzono przygotowania do odbudowy zruj-
nowanego zamku. Rozpoczęte przez Jana Działyńskiego prace 
doprowadziła do końca jego żona, Izabela z Czartoryskich Działyńska.  
W pomieszczeniach zamku, przebudowanego w latach 1872-1885, 
urządzono muzeum dzieł sztuki. Zbierano je w całej Europie, a część 
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Płyta nagrobna Izabeli z Czartoryskich 
Działyńskiej.
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Izabela z Czartoryskich Działyńska.
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z nich przeniesiono z Hotelu Lam-
bert w Paryżu. Muzeum zawierało 
cenną kolekcję waz greckich, obrazów, 
militariów i rzemiosła artystycznego, 
w tym zbiorów limozyjskich emalii.  
Do 1939 r. było to jedno z największych 
prywatnych muzeów w Europie. 

Wokół zamku rozciąga się piękny 
park, który powstał w II połowie XIX 
wieku według koncepcji Jana Dzia-
łyńskiego. Zamysły hrabiego przez 
kilkadziesiąt lat realizował Adam Ku-
baszewski.

Gołuchów był własnością Czarto-
ryskich do II wojny światowej. W czasie 
wojny zbiory muzealne zostały wywie-
zione, a zabytkowy kościół, znajdujący 
się w pobliżu wejścia do parku, zburzo-
no. W 1951 r. zamek został przejęty 
przez Muzeum Narodowe w Poznaniu i 
do dziś funkcjonuje jako jego oddział.

Zabytki Gołuchowa należą do bar-
dziej znanych i najlepiej zachowanych za-
łożeń rezydencjalnych w Polsce. Dzieje 
tej rezydencji, związanej ze znakomitymi 
rodami Leszczyńskich, Działyńskich, 
a w końcu Czartoryskich, wpisane 
zostały na trwałe do historii i kultury 
polskiej.

O
łt

ar
z 

ko
śc

io
ła

 w
 K

oś
ci

el
ne

j W
si

 - 
na

js
ta

rs
za

 b
ud

ow
la

 n
a 

te
re

ni
e 

gm
in

y,
 d

at
ow

an
a 

m
ię

dz
y 

11
26

 a
 1

13
6 

r.
W

nę
tr

ze
 z

am
ku

 w
 G

oł
uc

ho
w

ie
.

A
rb

or
et

um
 g

oł
uc

ho
w

sk
ie

 i 
za

m
ek

. 



Sala z kolekcją waz.

Hydria Czerwonofigurowa „Malarz Eupolisa”. 
Sceny z życia domowego kobiet, Ateny, 
3 ćw. V wieku p.n.e.

Kyliks Czerwonofigurowy „Malarz Amitryty”. 
Sceny z życia mężczyzn, Ateny, 
ok. poł. V wieku p.n.e.

Gmina Gołuchów może poszczycić 
się zabytkami, które na trwałe wpi-

sały się do tradycji naszego regionu.
ZAMEK. Jeden z najciekawszych zabyt-
ków regionu. Wzniesiony na miejscu 
dawnego dworu obronnego ok. 1560 
r. Jego zewnętrzna forma nawiązuje 
do architektury zamków znad Loary. 
Przebudowę wykonano w latach 1872-
-1875 wg projektu Zygmunta Gorgo-
lewskiego i Maurycego Ouradou.  
W dekorację zamku wtopiono oryginal-
ne, zabytkowe elementy architektury, 
kupowane przez Izabelę z Czartory-
skich Działyńską w antykwariatach 
Europy: późnogotyckie i renesansowe 
kominki, portale, okiennice itp. We 
wnętrzu: kolekcja waz greckich, wy-
robów rzemiosła, malarstwo, tkaniny. 
Obecnie Oddział Muzeum Narodowe-
go w Poznaniu.
PARK W STYLU ANGIELSKIM. Wokół 
zamku rozciąga się piękny park, który 
powstał w drugiej połowie XIX wieku. 
Obecnie ma status parku dendrologicz-
nego (największego w Polsce arbore-
tum - ponad 160 ha) z wielkim bogac-
twem gatunków drzew krajowych i 
zagranicznych m.in. dębów, buków, 
świerków (także syberyjskich i kau-
kaskich), greckiej jodły, dwubarwnego 
klonu czerwonego. Na terenie parku 
znajduje się kilkanaście unikatowych 
oraz kilkaset pomnikowych drzew lub 
ich grup. Opiekę nad parkiem spra-
wuje Ośrodek Kultury Leśnej, który 
zajmuje się także innymi zabytkami 

„Oficyna” i fragment parku.

Zamek. Widok na dziedziniec.
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(„Oficyna”, „Dybul”, „Mauzoleum”, zabudowania podworskie).
OFICYNA. Zwana też pałacem. Pierwotnie budynek dawnej 
gorzelni. W drugiej połowie XIX wieku rozbudowany na cele 
mieszkalne stał się „drugim domem” Izabeli z Czartoryskich 
Działyńskiej. Dziś w „Oficynie” mieści się Muzeum Leśnictwa,  
w którym znajduje się ekspozycja trofeów łowieckich: ukazana jest 
też kulturotwórcza rola lasu oraz wystawa przedstawiająca historię 
leśnictwa i współczesne jego problemy.
MAUZOLEUM. Dawna siedemnastowieczna kaplica barokowa pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciciela, w XIX wieku przebudowana na 
grobowiec rodziny Czartoryskich.
DYBUL. Nazwa tego miejsca sięga XVII wieku. Kiedyś znajdujący 
się tam nad brzegiem stawu młyn stanowił własność niejakiego „O
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„Dybul” Muzeum Leśnictwa.

„Oficyna” Muzeum Leśnictwa, fragment ekspozycji.

Dwór w Kościelnej Wsi.  

Dybuła. Obecna architektura powstała  
w XIX wieku. W starej stajni mieści 
się kolejna ekspozycja muzeum - tech-
nika leśna.
DWÓR W KOŚCIELNEJ WSI. Wznie-
siony na początku XX wieku staraniem 
Narcyza Kreczunowicza. Budynek z por-
tykiem frontowym, a także tarasem. 
Nakryty wysokim dachem czterospa-
dowym. 



drzeworyt kolorowany, pochodzący  
z drugiej połowy XVIII wieku), koronowa-
ny w 1968 r. Jest miejscem corocznych 
pielgrzymek w czasie odpustu, przypa-
dającego w Zielone Świątki. Przed fasa-
dą kościoła Ogrójec z końca XVIII wieku  
z rzeźbą Matki Boskiej Turskiej. 
JEDLEC. Wieś położona dwa kilometry 
na wschód od Gołuchowa, w pobliżu 
lewego brzegu Prosny. Miejscowość, 
którą wzmiankowano już w 1485 r. 
W części, zwanej Starą Wsią, wznosi 
się drewniany kościół, jednonawowy, 

konstrukcji szkieletowej, p.w. św. Floriana, zbudowany w latach 1745-
-53. Wnętrze o wystroju rokokowym. Przy kościele znajduje się mu-
rowana dzwonnica z 1830 r.
KUCHARKI. Wieś przy drodze Kuchary-Krzywosądów, 6 km od Go-
łuchowa. Miejscowość, o której już wzmiankowano w 1495 r. Cen-
nym zabytkiem tej wsi jest drewniany kościół p.w. Świętej Trójcy, 
konstrukcji zrębowej, kryty gontem (zabytek klasy „0”), zbudowany  
w 1754 r. na planie wydłużonego ośmioboku, bez wyodrębnionego 
prezbiterium. Ołtarz główny pochodzi z początków XVII wieku. Przy 
kościele stoi drewniana dzwonnica konstrukcji słupkowej, czworo-
boczna, z XVIII wieku.
KOŚCIELNA WIEŚ. Wieś granicząca z Kaliszem i leżąca przy szosie 
prowadzącej do tego miasta, o której pierwsze zapiski pochodzą już 

Kościelna Wieś. Wnętrze kościoła.
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z 1124 r. Świątynia, znajdująca się w tej wsi, powstała w II połowie 
XII wieku. Tę romańską budowlę pobenedyktyńską przebudowano 
w XVII i XIX wieku.
KUCHARY. Wieś przy drodze do Kalisza, 6 km od Gołuchowa. W cen-
trum wsi modrzewiowy, kryty gontem, jednonawowy kościół p.w. 
św. Bartłomieja, zbudowany w 1686 r. W głównym ołtarzu obraz 
adoracji Matki Boskiej z 1635 r. oraz barokowa chrzcielnica i reli-
kwiarz z XVI wieku.
GOŁUCHÓW. Kościół parafialny wzniesiony w 1612 r., rozbudowany 
w końcu XVIII wieku, zburzony w 1941 r., po wojnie odbudowany  
w skromniejszej formie. Wyposażenie głównie rokokowe i barokowe. 
Obraz Madonny z Dzieciątkiem z XVII wieku. Na zewnątrz ciekawa 
grupa pasyjna z 1911 r. G

oł
uc

hó
w

. G
ru

pa
 P

as
yj

na
 z

 1
91

1 
r.

Ku
ch

ar
ki

. D
re

w
ni

an
y 

ko
śc

ió
ł z

 X
VI

II
 w

.

Kuchary. Drewniany kościół z XVII w.

TURSKO. Wieś leżąca 3 km na północ 
od Gołuchowa, przy szosie Pleszew-

-Stawiszyn. Wieś, o której pisano już  
w 1412 r. Kościół późnobarokowy, 
murowany, trzynawowy, bazylikowy 
z wieżą, zbudowany w latach 1777-
-96, p.w. św. Andrzeja. Wewnątrz 
trzy ołtarze klasycystyczne z końca 
XVIII wieku, w głównym obraz Matki 
Boskiej Turskiej (czwórdzielny, ludowy 
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w piłkę siatkową i plażową, stadion piłkarski, korty tenisowe, szkolna 
sala gimnastyczna, place do gier i zabaw. 
ZAGRODA ŻUBRÓW I DANIELI. W pobliskim lesie, w sąsiedztwie 
parku, na ogrodzonym terenie o powierzchni 24 ha, żyje stado żu-
brów, które sprowadzono w 1977 r. z ośrodków hodowlanych w Bia-
łowieży, Pszczynie i Smardzewicach. W kwietniu 1997 r. dołączyła do 
nich grupa białych danieli, które przekazane zostały przez Państwo 
Gucwińskich z Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Zagroda jest 
integralną częścią Ośrodka Kultury Leśnej.
KAMIEŃ ŚW. JADWIGI. Największy w Wielkopolsce i szósty co 
do wielkosci w kraju głaz narzutowy. Jest to szary granit skan-
dynawski. Obecnie częściowo uszkodzony przez rozbijanie. Wyso-
kość - 3,5 m, długość - 8,5 m, szerokość - 6,5 m, obwód - 22 m.  

Z tym pomnikiem przyrody wiąże się wiele popularnych legend. Kamień znajduje się 2 km od Gołuchowa,  
w dużym kompleksie leśnym, zwanym lasem jedleckim. 
KRUS. Otoczony wspaniałymi lasami, mieści się tu Ośrodek Rehabilitacji Rolników. Leczy się w nim schorze-
nia narządów ruchu, choroby reumatyczne, wady postawy, choroby układu nerwowego. Przeprowadza się 
tu też usprawnienia powypadkowe i po leczeniu szpitalnym. Ośrodek posiada na swoim terenie kompleks 
obiektów sportowych – korty tenisowe, boisko do piłki koszykowej, siatkowej.
RZEKA PROSNA. Prowadzi nią szlak kajakowy (rozpoczynający się w Bolesławcu). 
SZLAKI TURYSTYCZNE. Wytyczono wiele ciekawych i malowniczych szlaków turystycznych i krajobrazo-
wych, pieszych oraz rowerowych, znanych w całym regionie. Wiodą one do najatrakcyjniejszych miejsc w 
gminie.
AGROTURYSTYKA. W chwili obecnej na terenie gminy funkcjonuje kilka gospodarstw agroturystycznych. 
Zadbane posesje gwarantują bezpieczny pobyt w bezpośredniej bliskości natury. Wieś to istny raj dla dzieci. 
Wspaniały kontakt z naturą – pokażmy to również naszym dzieciom. 

Gmina obdarzona jest różnego rodzaju walorami, pozwalają-
cymi na rozwój różnorodnych form turystyki, wypoczynku  

i rekreacji, a ustanowienie tu obszaru chronionego krajobrazu gwa-
rantuje wiele doznań przyrodniczo-kulturowych.
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY. Położony wsród lasów, nad sztucz-
nym jeziorem o powierzchni 51 ha. Piaszczysta plaża, strzeżone 
kąpielisko, domki campingowe, pole namiotowe, wypożyczalnia 
sprzętu pływającego, sezonowo czynna gastronomia. Idealne miejsce 
do plażowania, kąpieli wodnych, żeglarstwa, kajakarstwa, windsur-
fingu, wędkowania. Po zachodniej stronie zbiornika, obok szkoły, 
zlokalizowane są obiekty sportowo-rekreacyjne z boiskiem do gry  

Ośrodek wypoczynkowy. Fiesta Indiańska.

Młode daniele w zagrodzie.
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Gołuchów. Ośrodek KRUS.

Głaz narzutowy św. Jadwigi.



Domek kempingowy w ośrodku wypoczynkowym.

Ośrodek wypoczynkowy. Plaża nad zalewem.



oraz okazów flory i fauny. Są to:
TURSKO. Obszar uroczyska leśne-
go z cennymi łęgami jesionowo- 
olszowymi, olsami w różnych fazach 
rozwojowych, w których odnotowa-
no występowanie gatunków roślin 
chronionych. Nieopodal znajduje się 
żwirownia, na jej dnie oczka wodne 
z roślinnością wodną i przybrzeżną 
stanowią miejsce rozrodu ginących 
płazów i rzadkich gatunków ptaków, 
takich jak sieweczka rzeczna, czajka, 

białorzytka, świergotek łąkowy. W skarpach wyrobiska znajduje się 
kolonia lęgowa jaskółki brzegówki. 
STARA WIEŚ. Strome zbocze doliny Prosny (wieś Jedlec), porośnięte 
łęgiem zboczowym, reprezentującym bogaty florystycznie drzewo-
stan o skomplikowanej, wielowarstwowej strukturze, z wieloma 
okazami wiązu górskiego i rzadko występującego klonu polnego.
POLESIE. Jedyne miejsce w gminie i jedno z nielicznych w dolinie 
Prosny (wieś Kuchary), gdzie na tak dużym areale występują cenne 
wilgotne łąki, murawy zalewowe i oczka starorzeczne, jest to też 
ostoja ptaków wodno-błotnych.
KRZYWOSĄDÓW. Stara zarastająca piaskownia - teren rozrodu gi-
nących ptaków: sieweczki rzecznej, brzegówek, białorzytki, czajki, 
świergotka łąkowego, chruścieli, kokoszki wodnej. 

C entralną część gminy stanowi obszar chronionego krajobrazu -  
„Dolina rzeki Ciemnej (Trzemnej) w okolicach Gołuchowa”  

o powierzchni 3500 ha. Występuje tu bogactwo fauny, szczegól-
nie gatunków ptaków lęgowych i ssaków, zamieszkujących lasy 
gołuchowskie, arboretum i dolinę Ciemnej (Trzemnej). Można też 
spotkać wiele gatunków roślin chronionych i cennych zbiorowisk 
roślinnych. Na terenie gminy, wyłączając park-arboretum znajduje 
się 19 obiektów, uznanych za pomniki przyrody. Posiadamy kilka 
niewielkich obszarów, na których koncentruje się jednak wiele 
cennych i ciekawych z punktu widzenia przyrodniczego zespołów 
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Pradolina rzeki Prosny, rozlewiska.

Dąb - zabytek przyrody w parku gołuchowskim.Park. Dolina rzeki Ciemnej (Trzemnej).
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czytelnicze, literackie, artystyczne lub 
współorganizowane wraz z biblioteką 
gminną konkursy plastyczne, recytator-
skie, wieczory bajek, lekcje bibliotecz-
ne, inspirują do twórczych poczynań 
w dziedzinie literatury.

W Kucharach od 1996 r. działają 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. 22 oso-
by niepełnosprawne biorą udział w zaję-
ciach w czterech pracowniach terapeu-
tycznych, wyposażonych w wysokiej 
klasy sprzęt specjalistyczny. 

Na terenie gminy działają dwa ze-
społy folklorystyczne: Zespół Pieśni  
i Tańca „Tursko” oraz „Żychlinioki”. 

W 1997 roku został utworzony Mię-
dzyszkolny Chór Gminy Gołuchów, któ-
ry zrzesza dzieci z terenu gminy.

Zamek gołuchowski słynie tak-
że z licznych imprez kulturalnych.  
W jego salach i na dziedzińcu odby-
wają się przedstawienia teatralne, 
koncerty orkiestr kameralnych, kon-
certy jazzowe. Występowali tu m.in. 
Wojciech Karolak z zespołem Jarosława 

Śmietany, Stanisław Sojka, Krystyna 
Prońko, Old Metropolitan Jazz Band, 
Adam Makowicz, Wojciech Gąssowski. 
Do stałego repertuaru kulturalnego 
należy też Festiwal Muzyki Dawnej 
„Chanterelle”. 

Inne imprezy kulturalno-oświato-
we: Integracyjny Dzień Dziecka, Fiesta 
Indiańska - zlot sympatyków Indian 
północnoamerykańskich, Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 
pod auspicjami Unii Europejskiej, Fe-
styn Nocy Świętojańskiej.

Najmłodszymi mieszkańcami gmi-
ny opiekują się wychowawcy  

w ośmiu przedszkolach. Z myślą o star-
szych dzieciach funkcjonuje w gmi-
nie sześć szkół podstawowych i dwa 
gimnazja. 

Biblioteki szkolne oraz gminna 
wraz z filiami dysponują blisko siedem-
dziesięcioma tysiącami woluminów  
i w znacznej części zaspokajają potrze-
by czytelników. Organizują spotkania Sz
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Zajęcia szkolne w Kucharkach.

K
ap

el
a 

Ze
sp

oł
u 

Pi
eś

ni
 i 

Ta
ńc

a 
„T

ur
sk

o”
.

W
ar

sz
ta

ty
 T

er
ap

ii 
Za

ję
ci

ow
ej

 w
 K

uc
ha

rk
ac

h.

Zespół Pieśni i Tańca „Żychlinioki”.

Międzyszkolny Chór Gminy Gołuchów.
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ROBERT JANOWSKI

FESTIWAL Chanterelle

Po
dp

is
yw

an
ie

 u
m

ow
y 

pa
rt

ne
rs

ki
ej

  z
 m

ia
st

em
 

Er
kn

er
 - 

 N
ie

m
cy

.
Ra

ty
fi

ka
cj

a 
Li

st
u 

In
te

nc
yj

ne
go

 z
 m

ia
st

em
 E

as
tl

ei
gh

 w
 W

ie
lk

ie
j B

ry
ta

ni
.

U
m

ow
a 

pa
rt

ne
rs

ka
 z

 g
m

in
ą 

C
hi

év
re

s 
w

 B
el

gi
i.

Jedno ze spotkań z władzami gminy Lopik w Holandii.

Gmina Gołuchów ma wypróbowa-
nych przyjaciół, czyli miasta part-

nerskie: Erkner w Niemczech, Chiévres 
w Belgii, Kláštor Pod Znievom w Słowacji 
i Eastleigh w Anglii. Dobrze rozwijająca 
się współpraca m.in. w dziedzinie kultu-
ry - wyjazdy zespołów folklorystycznych, 
oświaty - wymiany dzieci i młodzieży, 
sportu - międzynarodowe turnieje piłkar-
skie, rolnictwa, sprawiła, że podjęto sta-
rania o nawiązanie nowych kontaktów.



Gołuchowski Ośrodek Turystyki  
i Sportu organizuje liczne imprezy 
sportowe m.in. Cykliczny Turniej Piłki  
Nożnej Chłopców „Młode Talenty”  
o Puchar Wójta Gminy Gołuchów, Tur-
nieje Piłki Siatkowej, Turnieje w Teni-
sie Ziemnym dla Amatorów o Puchar  
Wójta Gminy, Mistrzostwa Gminy w Te-
nisie Stołowym, Mistrzostwa Gminy  
w Szachach i Warcabach. 

Imprezy sportowo - rekreacyjne na gołuchowskim stadionie.

Kompleks obiektów sportowych.
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Drużyna trampkarzy - na turnieju piłkarskim w Wielkiej Brytanii.

Radość IV ligowej drużyny piłkarskiej LKS 
Gołuchów po zdobyciu Pucharu Polski  

na szczeblu Kaliskiego Okręgu.
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Sport i zrzeszenia, propagujące kulturę fizyczną w gminie, mają 
wieloletnią tradycję. Najstarszą organizacją sportową był Ludo-

wy Zespół Sportowy, założony w 1946 roku. Od 1996 roku przejął 
jego spuściznę Ludowy Klub Sportowy z dwiema sekcjami - piłki 
nożnej i tenisa stołowego:.  drużyna seniorów gra w IV lidze grupy południowej Wiel-

kopolskiego Związku Piłki Nożnej,.  trzy drużyny młodzieżowe (trampkarze starsi oraz młodsi) 
grają na szczeblu okręgu kaliskiego,.  tenis stołowy – grupa żaków, młodzików, kadetów i juniorów. 
Sekcja bierze udział w rozgrywkach Polskiego Związku Te-
nisa Stołowego. Uczestniczy w mistrzostwach Polski oraz 
ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych. 

Od 2001r. w Gołuchowie i Kucharkach działa sekcja piłki siat-
kowej dziewcząt.

Piłkarze korzystają z nowego obiektu sportowego, mogącego 
pomieścić 600 widzów.

SUKCESY DRUŻYN PIŁKARSKICH.  drużyna seniorów: zdobycie w 2001 i 2003 r. Pucharu Polski 
na szczeblu okręgu kaliskiego, awans do półfinału tych 
rozgrywek na szczeblu województwa wielkopolskiego, .  drużyna młodzieżowa: udział w trzech turniejach międzyna-
rodowych, w których zdobyła I miejsce w 2001 i 2002 roku. 



      

Gmina Gołuchów leży w województwie wielkopolskim, 
drugim co do powierzchni i trzecim co do liczby ludności 

regionie w kraju. Wchodzimy w skład powiatu pleszewskiego. 
Gołuchów zajmuje poczesne miejsce w południowo-wschodniej 
Wielkopolsce. Położony jest przy drodze łączącej Poznań z Ło-
dzią, 17 km od Kalisza i 12 km od Pleszewa. Ogółem powierzch-
nia gminy to 135,45 km2. W Gminie jest użytkowanych rolniczo 
i na cele leśne 90,9% powierzchni gminy. Pozostałe 9,1 % to za-
budowa, drogi, wody, nieużytki i pozostałe formy użytkowania 
terenu. Ogółem we wszystkich miejscowościach zamieszkuje 
ponad 9900 mieszkańców. Najbardziej zaludnione są Gołuchów 
i Kościelna Wieś - każdą z miejscowości zamieszkuje ponad  
2 tyś. mieszkańców.

Od południa graniczymy z Kaliszem, a od północy z Plesze-
wem. Wschodnią granicę stanowi rzeka Prosna, a zachodnią 
gminy Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wlkp. 

W gminie znajdują się 23 wsie. Dogodne połączenia drogowe 
z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem umożliwiają sprawne funk-
cjonowanie systemów logistycznych przedsiębiorstwom prowa-
dzącym działalność na terenie gminy. Sieć drogowa jest dobrze 
rozwinięta. Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe nr 11 
i 12: Poznań - Katowice oraz Poznań - Łódź. Stosunkowo łatwy 
jest dostęp do międzynarodowych lotnisk w Poznaniu (ok. 99 
km) i Wrocławiu (ok. 119 km). Mamy dobre połączenie z trzema 
ważnymi stolicami: Warszawą, Berlinem i Pragą. Ich odległość 
od Gołuchowa jest podobna i wynosi od 300 do 350 km.

Łączność telefoniczną zapewniają: TP S.A., Centertel, ERA 
GSM i PLUS GSM. Cyfrowa centrala telefoniczna umożliwia 
kontakt ze wszystkimi krajami świata. 

Rozbudowana sieć średniego i niskiego napięcia oraz system 
stacji energetycznych zapewniają bardzo dobre zaopatrzenie  
w energię elektryczną. 

Wszystkie wsie w gminie są wyposażone w sieć wodociągo-
wą. Połowa mieszkańców gminy objęta jest gazyfikacją. Sieć ga-
zowa znajduje się w następujących miejscowościach: Gołuchów, 
Kościelna Wieś, Kuchary, Jedlec, Macew, Popówek, Tursko, ujęcie 
gazu doprowadzone jest do Kucharek.

Na terenie gminy znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków. 
Z oczyszczalni korzysta ponad 30% mieszkańców gminy. W kolej-
nych latach zaplanowana jest budowa pozostałej części sieci ka-
nalizacyjnej. Już dziś działa kilka przydomowych oczyszczalni.

Problem zagospodarowania odpadów postanowiono roz-
wiązać w utworzonym Związku Komunalnym Gmin „Czyste 
Miasto, Czysta Gmina”, do którego przystąpiła gmina Gołuchów. 
Dzięki temu na terenie gminy nie ma zlokalizowanego żadnego 
wysypiska śmieci. Jak dotąd odpady wywożone są przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Pleszewie.

Duży wysiłek, jaki gmina przywiązuje do ekologii, został 
doceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, któ-
ry przyznał nam nagrodę, w konkursie na najlepiej rozwiązaną 
gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich.

Posiadamy tereny pod inwestycje produkcyjne, handlowe 
oraz turystyczne.
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Jedna z kilku gminnych kotłowni gazowych.
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Magdalena Fabisz-Dudczak, 
ul. Akacjowa 8 
Noclegi „U Zagrody”, ul. Zachodnia 30 
„Pokoje u Marty”, ul. Czartoryskich 1 
Noclegi „Stara Chata” ul. Lipowa 2 
Urząd Pocztowy, ul. Działyńskich 1 

GASTRONOMIA
Restauracja „Eden”, Gołuchów, 
ul. Pleszewska 2a
Restauracja „Zamkowa”, Gołuchów, 
ul. Kopczyńskiego 1
Kawiarnia „Muzealna”, Gołuchów, 
ul. Działyńskich 2
Pizzeria „Izabella”, Gołuchów, 
ul. Kopczyńskiego 4
Dom Pracy Twórczej, Gołuchów, 
ul. Borowskiego 2
 Restauracja „Malibu”, Kościelna Wieś, 
ul. Poznańska 14a
Restauracja „Ha Gen”, Żychlin 9 
Zajazd „Pod Wiatrakiem”, Krzywosądów 5 
Stołówka Szkoły Podstawowej w Gołuchowie,
ul. Czartoryskich 53 

tel. 7615789

tel. 7617076

tel. 7615027

tel. 7615788

tel. 7615044

tel. 7616224

tel. 7617020

tel. 7615094

tel. 7615045

tel. 7616251

tel. 0-606 176734, 509 736314

tel. 7615063

tel. 7617020
tel. 7615027

tel. 7617026
tel. 7615085

tel. 7617089

tel. 7617262
tel. 7617285
tel. 7617528
tel. 7617608

tel. 7617566

tel. 7615044

tel. 7615384
tel. 7615411

Oddział Muzeum Narodowego - Zamek  
Muzeum Leśnictwa (OKL),
ul. Działyńskich 2 
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, 
Gołuchów

SŁUŻBA ZDROWIA
Gołuchów, ul. Mickiewicza 1
NZOZ „Eskulap” 
NZOZ „Dla Zdrowia” 
Gabinet Stomatologiczny
Grupowa Praktyka Pielęgniarek 
„Z Wami”  
Całodobowe Świadczenia Położnej  
Gabinet Rehabilitacyjny 
Apteka „Pod Platanem“ 

AGROTURYSTYKA
Gołuchów, ul. Kopczyńskiego 16 

ul. 23 Stycznia 5a 
ul. Czartoryskich 50
ul. Dąbrowskiej 7
ul. Dąbrowskiej 10 
NOCLEGI W GOŁUCHOWIE

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu,            
ul. Leśna 1 
Schronisko Młodzieżowe, 
ul. Czartoryskich 53
Romuald Bartosik, ul. Kwiatowa 36
Danuta i Marek Żuchowscy, 
ul. Kwiatowa 60 
Dom Pracy Twórczej,  Gołuchów, 
ul. Borowskiego 2

tel. 0-606 142248
tel. 7617175

tel. 7617647 

tel. 0-606 147541

tel. 761-50-95
tel. 0-606 607022

tel. 7617492
tel. 0-692868746

tel. 7617710






