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Kalendarz imprez  
Gminy Gołuchów  2017

Koncert Noworoczny – 8 stycznia 2017 r.
Pielęgnując tradycje kolędowania zapraszamy na Koncert Noworoczny, 
podczas którego nastąpi inauguracja Roku Kulturalnego w Gołuchowie. 
Spotkanie jest również okazją do wspólnego świętowania radości 
z  Narodzenia Pana Jezusa. Marzena Ugorna – półfinalistka III edycji 
programu The Voice of Poland oraz gołuchowska grupa GołBREAK 
prowadzona przez Joannę Gogulską będą kolędować w  kościele pa-
rafialnym w Gołuchowie. 
Organizator: Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” w Gołuchowie, 
ul.  Lipowa  1, 62-322  Gołuchów, tel.  62 7696977, www.goluchow.pl, 
e-mail: gckzamek@goluchow.pl
Miejsce: Kościół pw. NMP Wniebowziętej w Gołuchowie, ul. Jana Pawła II 1

„Dzień Ziemi” – 25 kwietnia 2017 r. 
Edukacyjna impreza, adresowana głównie do dzieci i młodzieży szkolnej. 
W programie: rajd „Pod drzewami”, happening, sadzenie drzewa, spek-
takle ekologiczne, finał akcji zdobywania odznaki „Honorowy Opiekun 
Miejsc Przyrodniczo-Cennych Gołuchowa”, a także zwiedzanie Muzeum 
Leśnictwa, parku-arboretum i Pokazowej Zagrody Zwierząt. Szesnasta 
edycja organizowana we współpracy z III LO im. M. Kopernika w Kaliszu 
i uczniowskimi Klubami Europejczyka.
Organizator: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie i III LO im. M. Koper-
nika w Kaliszu, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, tel./fax 62/7615045, 
www.okl.lasy.gov.pl e-mail: okl@okl.lasy.gov.p
Miejsce: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Muzeum Leśnictwa – 
„Powozownia” i park-arboretum 

XI Ogólnopolski Konkurs „Bajarze 
z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja 
Zalewskiego – 18 –19 maja 2017 r.
Prezentacja gawęd o  tematyce leśnej w  wykonaniu miłośników lasu, 
głównie leśników oraz uczniów szkół leśnych. Autorzy nietuzinkowych 
i  jednocześnie inspirujących opowieści o  przyrodniczym bogactwie 
naszego kraju stają w szranki o  laur najlepszego bajarza. Konkurs jest 
formą edukacji leśnej prowadzonej w Lasach Państwowych.
Organizator: Ośrodek Kultury Leśnej w  Gołuchowie, ul.  Działyń-
skich  2, 63-322 Gołuchów, tel./fax 62/7615045, www.okl.lasy.gov.pl 
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl ;  Miejsce: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołu-
chowie, Muzeum Leśnictwa – „Powozownia”

X Gołuchowski Rajd Rowerowy – Święto 
Polskiej Niezapominajki – 20 maja 2017 r.
Dzień Polskiej Niezapominajki – święto zainicjowane przez redaktora 
Andrzeja Zalewskiego – można celebrować na wiele sposobów. W Go-
łuchowie na tę okoliczność organizowany jest Rajd Rowerowy. Trasa 
Rajdu, każdego roku inna, wiedzie rowerzystów przez urokliwe zakątki 
Gołuchowa i okolicznych miejscowości. Rajd zakończony jest wspólnym 
ogniskiem i  biesiadowaniem w  otoczeniu majowych plenerów oraz 
licznymi atrakcjami dla rowerzystów.
Organizator: Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie, 
ul.  Lipowa  1, 63-322 Gołuchów, tel. 62 7696977, www.goluchow.pl 
e-mail: gckzamek@goluchow.pl ;  Miejsce: teren Gminy Gołuchów

V Powiatowy Przegląd Twórczości Dziecięcej 
„Ze sztuką bezpieczniej” – 25 –26 maja 2017 r.

Wydarzenie edukacyjne realizowane w celu zwiększenia wiedzy na temat 
zasad bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania wobec środowiska 
naturalnego wśród młodszych dzieci. Przedszkolaki i uczniowie klas I–III 
szkół podstawowych z  powiatu pleszewskiego prezentują w  ramach 
konkursu piosenki, inscenizacje i recytacje. Ponadto, uczestniczą w grach 
oraz zabawach edukacyjnych przygotowanych przez leśników i strażaków.
Organizator: Ośrodek Kultury Leśnej w  Gołuchowie i  Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży Pożarnej w  Pleszewie, ul.  Działyńskich  2, 
63-322 Gołuchów, tel./fax 62/7615045
www.okl.lasy.gov.pl e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl 
Miejsce: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Muzeum Leśnictwa – 
„Powozownia” i plac podworski przy „Powozowni”

Dzień Dziecka – 28 maja 2017 r.
Dla najmłodszych mieszkańców, z  okazji ich święta, zorganizowane 
zostaną liczne konkursy i zabawy. Animatorzy przeprowadzą konkurencje 
dla całych rodzin. Malowanie buziek, dmuchańce-skakańce, konkurencje 
sportowe i tańce to tylko niektóre z planowanych atrakcji.
Organizator: Gołuchowski Ośrodek Turystyki i  Sportu w  Gołucho-
wie ul.  Leśna  1, 63-322 Gołuchów tel. 62 7615063 www.gotis.pl 
e-mail: gotis@goluchow.pl
Miejsce: Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu w Gołuchowie



IV Międzynarodowy Festiwal Kultury 
Leśnej i Łowieckiej – 3 czerwca 2017 r.
Wydarzenie o charakterze otwartym, na które składają się Konkurs Sygna-
łów Łowieckich i Muzyki Myśliwskiej, pokazy wabiarzy zwierząt łownych, 
ptaków łowczych, psów myśliwskich oraz prowadzenie zabaw i konkursów 
o tematyce leśnej w ramach przygotowanych stoisk edukacyjnych. 
Organizator: Nadleśnictwa południowej Wielkopolski i  Ośrodek 
Kultury Leśnej w  Gołuchowie, ul.  Działyńskich  2, 63-322  Gołuchów, 
tel./fax 62/7615045 www.okl.lasy.gov.pl e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl
Miejsce: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Festyn edukacyjny 
„Spotkanie z lasem” – 9 czerwca 2017 r.
Plenerowa, otwarta impreza o charakterze cyklicznym. Propozycja dla 
osób chcących w  aktywny sposób zgłębiać tematykę leśną. Podczas 
festynu przeprowadzane są zabawy i konkursy, młodzi aktorzy prezentują 
spektakle ekologiczne. Odbywają się pokazy rzemiosła związanego 
z  lasem: otrzymywania dziegciu, pracy pilarzy, rzeźby w  drewnie, 
a także warsztaty tworzenia papieru czerpanego i zdobienia drewna. 
Organizator: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyń-
skich 2, 63-322 Gołuchów, tel./fax 62/7615045 www.okl.lasy.gov.pl 
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl 
Miejsce: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 

Koncert na powitanie lata 
– 30 czerwca lub 1 lipca 2017 r.
Grupa GołBREAK działająca przy Gołuchowskim Centrum Kultury „ZAMEK” 
przyzwyczaiła już mieszkańców oraz turystów do wyjątkowych przeżyć 
podczas swoich występów. Charyzmatyczna dyrygentka – Joanna 
Gogulska jak zwykle porwie widownię do wspólnego śpiewania a tym 
samym do uwolnienia radości, która towarzyszy wakacyjnej porze roku.
Organizator: Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” w Gołuchowie, 
ul.  Lipowa  1, 62-322  Gołuchów, tel.  62 7617017 www.goluchow.pl 
e-mail: gckzamek@goluchow.pl 
Miejsce: Zamek Książąt Czartoryskich w Gołuchowie

Festyn gołuchowski – 30 czerwca 
lub 1 lipca 2017 r.
Festyn gołuchowski, to doskonała okazja na powitanie lata. Organizator 
każdego roku zaprasza na występy gwiazd polskiej sceny muzycznej 
oraz spektakularny pokaz sztucznych ogni. 
Organizator: Gołuchowski Ośrodek Turystyki i  Sportu w  Gołuchowie 
ul.  Leśna  1, 63-322  Gołuchów tel.  62 7615063 www.gotis.pl e-mail: 
gotis@goluchow.pl
Miejsce: Gołuchowski Ośrodek Turystyki i  Sportu w  Gołuchowie 
ul. Leśna 1, 63-322 Gołuchów

Powiatowe Święto Plonów – 27 sierpnia 2017 r.
Po ścięciu ostatnich kłosów zboża obchodzone jest uroczyste święto 
plonów, w naszym regionie nazywane dożynkami. To święto wszyst-
kich ludzi związanych z  pracą na roli. Jest okazją do obrzędowego 
zakończenia zbioru płodów ziemi, połączone z występami zespołów 
folklorystycznych, wspólnym biesiadowaniem, promocją lokalnych 
produktów i zabawą. W tym roku gmina Gołuchów będzie organiza-
torem Dożynek Powiatowych, a gwiazdą święta będzie Zespół Pieśni 
i Tańca ŚLĄSK im. Stanisława Hadyny. 
Organizator: Gmina Gołuchów, ul.  Lipowa  1, 63-322  Gołuchów, 
tel. 62 7617017 www.goluchow.pl e-mail: gmina@goluchow.pl 
Miejsce: teren Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

XIX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe 9–10 września 2017 r.
Targi są imprezą wystawienniczą o  charakterze promocyjno – kon-
sultacyjnym przeznaczoną dla ogrodników uprawiających warzywa 
i rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami, plantatorów roślin jagodo-
wych, sadowników, szkółkarzy, punktów zaopatrzenia ogrodniczego, 
doradców. Są to największe targi specjalistyczne – ogrodnicze w kraju. 
Podczas imprezy, na dziedzińcu Zamku Książąt Czartoryskich, odbywa 
się gala finałowa konkursu „WZOROWY OGRODNIK”.
Organizator: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów 
i  Techników Rolnictwa – Oddział w  Kaliszu, Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, Polski Związek Ogrodniczy, ul.  Kolegial-
na  4, 62-800  Kalisz, tel./fax  62 7575423, www.dni-ogrodnika.pl, 
e-mail: dniogrodnika@wp.pl
Miejsce: teren Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

XII Gołuchowski Jarmark Bożonarodzeniowy – 10 grudnia 2017 r.
Gołuchowski Jarmark Bożonarodzeniowy to namiastka jarmarków adwentowych odbywających się 

w krajach Europy zachodniej. Impreza ma wprowadzić odwiedzających 
w wyjątkową atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Ma również na celu 
promocję dziedzictwa kulinarnego, sztuki ludowej i rękodzieła, stąd 
m.in. ręcznie robione kartki świąteczne, stroiki, haftowane ozdoby 
choinkowe oraz świąteczne wypieki. Jarmarkowi towarzyszą koncerty 
kolęd i pastorałek, przedstawienia jasełkowe, warsztaty artystyczne 
i animacje dla dzieci oraz pokazy i degustacje kulinarne. 
Organizator: Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” w Gołucho-
wie, ul. Lipowa 1, 62-322 Gołuchów tel. 62 7617017 www.goluchow.pl 
e-mail: gckzamek@goluchow.pl 
Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa w  Gołuchowie ul.  Czarto-
ryskich 53, 63-322 Gołuchów


