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WPROWADZENIE

Drodzy Czytelnicy,
Cieszę się, że Termy Uniejów stają się jedną
z najchętniej odwiedzanych atrakcji w tej części
kraju. Stale pracujemy nad podniesieniem jakości
naszych usług i poszerzeniem oferty. W ubiegłym
roku rozpoczęliśmy współpracę z Grouponem,
znanym serwisem internetowym, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą dokonywać
zakupów grupowych. Wspólnie z Grouponem monitorowaliśmy opinie klientów, którzy poprzez ten
serwis wybrali pobyt w Termach Uniejów. Bardzo
nam było miło, gdy po podsumowaniu wyników
okazało się, że ponad 95% naszych gości bardzo
dobrze oceniło pobyt u nas.
Na ten rok przygotowaliśmy kilka nowych atrakcji. Dzieciom z pewnością spodoba się nasz
nowy obiekt – Bawilandia. To wielki plac zabaw urządzony w hali, w której zimową porą znajduje się lodowisko. Zapewniamy w nim szereg niezapomnianych atrakcji, takich ja figlarnia,
syntetyczne lodowisko, zabawa w kulach na wodzie czy jazda samochodami. Bawilandia to
kolejna atrakcja Uniejowa stanowiąca uzupełnienie pobytu na basenach.
Marką samą w sobie stała się już Zagroda Młynarska, słynąca z doskonałego jedzenia i wyjątkowej atmosfery. Pracujemy nad tym, by ten obiekt coraz bardziej przypominał prawdziwe
gospodarstwo wiejskie. Będzie w nim przybywać zwierząt i innych atrakcji. Planujemy też więcej pokazów przybliżających szczególnie młodszym gościom powstawanie różnych produktów
żywnościowych.
Staramy się ciągle Państwa zaskakiwać nowościami i zachęcać do częstych przyjazdów. Wspólnie z projektantami przygotowaliśmy plan rozbudowy kompleksu termalno-basenowego. Planujemy poszerzyć nasz obiekt zarówno o nowe baseny, jak i nowoczesną strefę spa i fitness.
Znajdą się w niej nowoczesne i dobrze wyposażone gabinety masażu, kosmetyczne, a także salon
fryzjerski.
Przez cały rok zapraszam do Uniejowa. Dołożymy wszelkich starań, żebyście byli Państwo zadowoleni z każdej wizyty. Niezależnie od pory roku!
Marcin Pamfil
Prezes Zarządu
PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o.
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Uniejów
– uzdrowisko termalne
Trzytysięczny Uniejów, choć otrzymał prawa miejskie już pod koniec XIII w.,
nie przestaje zaskakiwać. Mimo kilkusetletniej historii, jest młody duchem.
Świadkami długiej historii miasta są cenne zabytki, m.in. Zamek Arcybiskupów
Gnieźnieńskich i kolegiata. Bogactwo przyrody w postaci nadwarciańskich
krajobrazów, lecznicze właściwości wody termalnej i klimatu zachęcają turystów
do spędzania tu wolnego czasu, naładowania baterii i nabrania sił do pracy.
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Przyjedź i naładuj się zdrowiem i energią!
Podczas zwiedzania Uniejowa i okolic przyda
Ci się nasza aplikacja mobilna. Możesz ją
ściągnąć na swój smartfon lub tablet.

Uniejów to obecnie inne miejsce: od 2012 r. posiada status
uzdrowiska, rozgłos i wielotysięczną rzeszę fanów wśród
mieszkańców i turystów. Śmiałe inwestycje w rozwój turystyki i różnorodne formy wykorzystania wody termalnej
zmieniły oblicze miasteczka. Dzięki swoim właściwościom
termicznym i chemicznym woda znajduje zastosowanie
w profilaktyce i terapii wielu chorób oraz rehabilitacji.
Najmłodsze w Polsce uzdrowisko oferuje wiele możliwości
aktywnej rekreacji, sportu i turystyki.

Historia geotermii w Uniejowie sięga końca lat 70.
XX w., kiedy to poszukiwano w Polsce złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W Uniejowie zamiast tych
nieodnawialnych surowców odnaleziono wodę geotermalną. Ku zaskoczeniu i rozczarowaniu badaczy,
z głębokości ponad 2 km zamiast „czarnego złota”
wytrysnęła gorąca woda. Niedocenione odkrycie musiało odczekać ponad dwie dekady, aby ponownie się
nim zainteresowano. Badania geologiczne wznowiono w latach 90. i − co ważne – znaleziono konkretne pomysły na wykorzystanie energii z głębin Ziemi.
Niewielka, uboga i rolnicza gmina nie miała wiele do
stracenia… Historia pokazuje, że zyskała niebywałą
okazję rozwoju. I z niej skorzystała.
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Zdrowie przez wodę
Łaciński skrót SPA – sanus per aquam (zdrowy poprzez wodę) – doskonale
oddaje działanie wody geotermalnej i charakter uzdrowiska termalnego Uniejów.
Nasza solanka wyleczy Twoje słabości i sprawi, że poczujesz się jak młody Bóg.
Dzięki swoim właściwościom doda Ci sił i witalności. Z jej dobrodziejstw możesz
korzystać na wiele sposobów, jeśli tylko odwiedzisz nowoczesny kompleks
termalno-basenowy „Termy Uniejów” i strefę SPA (Wellness&SPA).
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Ciepłe powietrze o temperaturze 40-60°C i wyższa
wilgotność pomagają w dolegliwościach dróg oddechowych
i reumatycznych. Jeśli marzysz o ładnej skórze, docenisz
wilgoć i ciepło kąpieli parowej.
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Ogrzewanie ze wszystkich stron w kabinie IR ma szereg zalet,
takich jak: wzrost rdzennej temperatury ciała, odciążenie
nerek, obniżenie ciśnienia krwi, regulacja tętna, wzrost
szybkości przepływu krwi, lepsze ukrwienie skóry oraz
zwiększone zaopatrzenie w tlen i substancje odżywcze.
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To zimowa przyjemność (od −5 do −13°C) dostępna
cały rok, która nie tylko poprawia ukrwienie, ale ma też
dobroczynny wpływ na płuca i drogi oddechowe. Śnieg jest
przygotowywany wyłącznie z powietrza i wody za pomocą
generujących zimno kompresorów. Warto dodać, że jest
wolny od chemicznych dodatków.

Ko

Sa

un

ab

an

Po wysiłku i treningu sportowym koniecznie skorzystaj
z sauny bani. Pozbędziesz się napięcia nerwowego, stresu,
bóli mięśni, stawów i alergii skóry.
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Jeśli zależy Ci na tym, by przez cały rok mieć piękną
opaleniznę, skorzystaj z kąpieli słonecznych na słonecznej
łące. Metoda ta dzięki rewolucyjnej technologii
nasłoneczniania umożliwia naturalną, natychmiastową
pigmentację skóry i trwałą opaleniznę.
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Gorąca para (43-55°C) jest szczególnie zdrowa przy
schorzeniach dróg oddechowych i dolegliwościach
reumatycznych. Aromatyczne wonie rozchodzą się wraz
z delikatną parą w pomieszczeniu, potęgując zdrowotne
działanie i pozytywny nastrój łaźni parowej. Wilgotne ciepło
poprawia ukrwienie, oczyszcza i ożywia skórę, która staje się
miękka jak aksamit.
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Tężnia solankowa nasyca powietrze jodem, bromem i całą
gamą mikroelementów, jak magnez, potas, sód i żelazo.
Przebywając w sali, w której jest tężnia, przez 45 minut,
wchłaniamy dawkę jodu, jakbyśmy przebywali nad morzem
przez trzy dni po wyładowaniach atmosferycznych, kiedy
w powietrzu znajduje się zwiększona ilość jodu.
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Wodne szaleństwa
Kompleks termalno-basenowy to najbardziej rozpoznawalny i cieszący się największą
popularnością obiekt w Uniejowie. Dzięki basenom ogrzewanym energią geotermalną nie
brakuje tu gości poszukujących relaksu, spokoju i wyciszenia. Przez cały rok można korzystać
z obiektów dostępnych na świeżym powietrzu: podgrzewanych basenów solankowych,
rekreacyjnych z masażami, wyspy z jacuzzi, „rwącej rzeki”, dziecięcych basenów ze
zjeżdżalniami i brodzikami, bufetu wodnego, a nawet – jeśli sprzyja pogoda – plaży i molo.
8

Latem i zimą można się relaksować w basenie solankowym. Poczujesz tu moc hydromasaży,
wymasujesz kark, a całe ciało – pęcherzykami powietrza na leżance. Solanka ma wiele
właściwości leczniczych, uzdrowi więc Twoje ciało. Temperatura wody latem wynosi
33°C, a zimą 35°C.
Jeśli chcesz zażywać kąpieli wodnych niezależnie od pogody panującej na zewnątrz, możesz
skorzystać z basenu solankowego wewnątrz budynku.
Wyspa z jacuzzi to miejsce dla osób ceniących spokój i ciszę. Znajduje się w dużym basenie
solankowym. Sprzyja relaksowi i kąpielom słonecznym.
Rodzice mogą się relaksować i nie martwić o swoje pociechy, które bezpiecznie bawią się
w brodziku, gdzie temperatura wody wynosi od 30°C do 32°C.
Tych, którzy potrzebują większej dawki adrenaliny, odnajdziemy na zjeżdżalniach
i w „rwącej rzece”. Wewnątrz budynku, na środku basenu znajduje się statek piracki,
ścianka wspinaczkowa oraz armatka wodna.
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Jeśli kochasz

bąbelki, na pewno

skorzystasz ze specjalnej
strefy z ławeczkami
z hydromasażami.
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Uniejów położony jest na geotermalnych źródłach solankowych. O ich istnieniu
wiedziano co najmniej od lat 70., kiedy to poszukiwano w Polsce złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego. W Uniejowie, ku zaskoczeniu i rozczarowaniu badaczy, z głębokości
ponad 2 km zamiast ropy naftowej wytrysnęła gorąca woda. Przez dłuższy czas
niewiele jednak z tym odkryciem zrobiono. Badania geologiczne wznowiono w latach
90. i − co ważne – znaleziono konkretne pomysły na wykorzystanie energii z głębin
Ziemi, przede wszystkim do celów grzewczych, leczniczych i rekreacyjnych.
11
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Zdrowie i rekreacja

Wydobywana z głębokości ponad dwóch kilometrów woda
ma temperaturę 68°C i jest brunatna, jednak po schłodzeniu i przefiltrowaniu traci niezbyt atrakcyjną barwę. Na
szczęście nie pozbawia jej to właściwości leczących m.in.
dolegliwości stawów, choroby skóry czy dróg oddechowych. To dlatego miastu udało się zdobyć oficjalny status
pierwszego w Polsce uzdrowiska termalnego. Według specjalistów jodu jest tu tyle, co nad Bałtykiem. Dzięki gorącej
wodzie nawet w największe mrozy można się tu kąpać pod
chmurką. Zapraszamy więc do Term Uniejów.

Atrakcja turystyczna

Interesującą atrakcją turystyczną, elementem edukacyjnym są fontanny, tężnie termalne i czerpnie wody termalnej, zlokalizowane w różnych miejscach w miasteczku.
W pobliżu tężni i fontann można wdychać powietrze bogate w związki mineralne zawarte w wodzie geotermalnej, zaś w czerpniach nabrać wodę do kuracji pitnych.
Specyficznych właściwości wody geotermalnej możemy
doświadczyć niemalże wszystkimi zmysłami: poczuć jej
zapach, smak i ciepło oraz zobaczyć kolorowe efekty wytrącania się składników mineralnych.
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Czysta energia

Uniejowska woda geotermalna jest wykorzystywana
przede wszystkim do celów ciepłowniczych (ogrzewanie
mieszkań i budynków użyteczności publicznej (szacuje się,
że liczba odbiorców w budynkach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych wynosi ponad 2 tysiące osób – ok. 70%
wszystkich mieszkańców miasta), balneoterapeutycznych
(profilaktyka zdrowotna i leczenie różnych schorzeń),
rekreacyjnych (wypoczynek, odprężenie podczas kąpieli
solankowych), a także do podgrzewania gruntu (murawy boiska sportowego oraz ścieżek spacerowych w parku
zamkowym). Uniejów to jedyne miejsce w Polsce, gdzie
murawę boiska podgrzewa się wodą geotermalną.
Według danych Geotermii Uniejów, zastąpienie tradycyjnego systemu grzewczego, opartego głównie na spalaniu
węgla, ciepłem wód geotermalnych pozwoliło znacznie obniżyć emisję zanieczyszczeń.
Przynosi ono wymierne korzyści dla środowiska naturalnego: poprawia się stan powietrza atmosferycznego, zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi
zawartymi w odpadach po spalaniu węgla, głównie w żużlu i popiele, oraz następuje znaczna redukcja CO, a tym
samym CO₂ (produkt utlenienia CO) odpowiedzialnego za
efekt cieplarniany.
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Aktywnie w Uniejowie
Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą spędzić czas na szlaku wodnym,
rowerowym, konnym oraz pieszym, spacerując po wyznaczonych ścieżkach
edukacyjnych. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi,
Uniejów jest miejscem, które pozwoli Ci zrealizować te marzenia. Przez gminę
przebiegają szlaki rowerowe, pieszo-rowerowe i wodny.

Ekologicznie i zdrowo
Wybierz się na jeden ze szlaków rowerowych
w Uniejowie. W czasie jazdy na rowerze organizm
wydziela hormony szczęścia. Poprawia się samopoczucie
i zwiększa się zadowolenie. Podczas jazdy rowerem możesz
podziwiać piękne okolice Uniejowa i odkrywać nieznane miejsca, do
których nie dotarłeś w inny sposób. W każdym z tych miejsc możesz się
na chwilę zatrzymać i zrelaksować. Szlaki rowerowe:
• „Nadwarciański Szlak Rowerowy”: Łęg Babiński − Spycimierz − Zieleń −
Uniejów − Łęg Kościelny − Radyczyny Kolonia (24,3 km)
• „Gorących Źródeł”: Gąsiory − Wielenin − Wielenin Kol. − Orzeszków
Kol. − Uniejów − Wola Przedmiejska − Zbysław (14 km)
• „Po Ziemi Uniejowskiej”: Uniejów − Ostrowsko − Kuczki − Góry −
Wilamów − Czepów − Rożniatów − Wielenin – Czekaj −
Uniejów (26,3 km)
Szlak pieszo-rowerowy:
• „Św. Faustyny Kowalskiej”: Uniejów, plac
Kolegiacki − Czekaj − Brzeziny − Wielenin
− Kozanki Wielkie (10,7 km)
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Nordic walking
W Uniejowie i okolicy można
z powodzeniem uprawiać nordic walking.
Wprowadzając szybkie tempo oraz miękką
pracę nóg, możemy energicznie przemierzać szlaki
w Uniejowie i przy okazji spalać zbędne kalorie.
Regularne marsze z rodziną czy przyjaciółmi
odciągają nas od telewizorów, zmieniamy styl
życia z siedzącego na aktywny, a przebywanie
na łonie przyrody pomaga nam się
wyciszyć i nabrać dystansu do
rzeczywistości.

Uniejów leży na trasie najdłuższego
w Europie i najlepiej oznakowanego szlaku
konnego. Na miłośników konnych rajdów czekają
miejsca noclegowe wraz z infrastrukturą przygotowaną
dla zwierząt. Na terenie Zagrody Młynarskiej
została oddana stajnia, w której przygotowano
boksy dla zwierząt. W kompleksie można również
skorzystać z obsługi masztalerskiej. Turystyka konna
w gminie Uniejów nieustannie się rozwija,
a turyści korzystający z licznych atrakcji
w miasteczku mogą również skusić się
na przejażdżkę zaprzęgami konnymi
po zabytkowym parku.

Spływy kajakowe
Spływy kajakowe są wspaniałą formą
aktywnego wypoczynku, niecodzienną
przygodą, gwarantują dobrą zabawę oraz
wolny czas ciekawie spędzony z rodziną.
Podczas spływu rzeką Wartą odkryjesz
malownicze krajobrazy, przeżyjesz wyprawę
w zaczarowany świat natury. Szlaki wodne:
• zbiornik Jeziorsko − Uniejów (19 km)
• Uniejów − Koło (35 km)
• Uniejów − Koło − Poznań
(220 km)

Zbiornik retencyjny Jeziorsko
Zbiornik retencyjny na rzece Warcie zlokalizowany
jest między miastem Warta na południu a Skęczniewem na
północy. Jest jednym z największych rezerwuarów wodnych
w Polsce. Zbiornik Jeziorsko przyciąga zwolenników biernego
wypoczynku nad wodą, amatorów sportów wodnych, myśliwych
i wędkarzy (południowa strona – bogata w ryby, północna – idealna
dla żeglarzy i motorowodniaków dzięki sprzyjającemu płaskiemu
ukształtowaniu terenu i silnym wiatrom).
W południowej części zbiornika znajduje się rezerwat ornitologiczny.
Dużą kolonię tworzą rybitwa białowąsa i kormoran. Gniazdują tutaj
gęgawa, ohar, perkoz dwuczuby, zausznik, kormoran, bąk, bączek,
czapla biała, rybitwa białowąsa i rybitwa czarna. Najlepsze
miejsca do obserwacji to okolice mostu na Warcie, skąd
możesz zobaczyć łabędzie małe, krzykliwe, gęsi oraz
ptaki siewkowate. Do 31 lipca na terenie
rezerwatu obowiązuje zakaz wstępu.
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Chwilo, trwaj! Chciałoby się powiedzieć. Gdyby jednak nie
ulotność, siła rażenia nie byłaby tak wielka! Boże Ciało
w Spycimierzu ma wyjątkowy wymiar. Tego dnia przed
społecznością parafii ważne zadanie. Wszyscy mobilizują
siły. Na główną ulicę spieszą i debiutanci, i zaprawieni
w układaniu kwietnych kompozycji mistrzowie ceremonii.
Dzieci, młodzież, dorośli. Kilkulatki i kilkudziesięciolatki.
Prowadzi ich potrzeba serca i przywiązanie do tradycji kultywowanej od dwustu lat. Schodzą się z koszami, pudłami
wypełnionymi liśćmi, łodygami, korą i kwiatami zbieranymi zwykle od niedzieli poprzedzającej święto. W palecie
barw mienią się czerwień, róż, fiolet, żółć, błękit, zieleń,
biel… Maki, chabry, stokrotki, tulipany, bzy… Kwiaty,
które akurat kwitną w ogródkach, na polach, łąkach i ugorach. Na jezdni szkicowane są pierwsze wzory, które niebawem zostaną wypełnione kwiatami. Z piasku usypywane
są także „stelaże”, utrzymujące większe kwiaty, gałązki
i liście. Powoli dywan z kwiatów przyjmuje realne oblicze.
Ekipy rodzinne tworzą poszczególne segmenty. I choć nie
ma głównego dyrygenta, który rozdziela zadania, każdy
wie, co ma robić. Tradycję i doświadczenie widać na każdym kroku, bo układane dywany to sztuka żywa – żywa
w emocjach, pamięci i pasji układających. I żywa naturą,
z której zasobów korzysta. Tu nic nie musi być aptekarsko
wyliczone i odmierzone. Króluje spontaniczna kreacja.

Barwny kobierzec szerokości dwóch metrów rozciąga się
na długości dwóch kilometrów. W każdym roku powstaje
nowe, niepowtarzalne dzieło. W skupieniu, radości, poczuciu wspólnoty. W hołdzie lokalnej i niepowtarzalnej tradycji, bo parafia Spycimierz to jedyne miejsce w Polsce z tak
oryginalnym zwyczajem. Poszczególne zespoły twórców,
rodziny z parafii są wspierane przez dalszych członków rodzin, którzy przyjeżdżają z daleka specjalnie na tę okazję,
swoich znajomych i przyjaciół. Każda ekipa jest odpowiedzialna za określoną sekwencję dywanu. Z płatków, liści
i całych kwiatów wynurzają się mozaiki, święte motywy
nawiązującego do Bożego Ciała, obrazy przedstawiające
świętych, symbole religijne, słowa modlitw. Z kwiatów
rodzą się też kwiaty. Układanie dywanów rozpoczyna się
zwykle około południa, ale podczas deszczu czasu jest
jeszcze mniej. Jednocześnie, gdy w Spycimierzu praca
wre, z różnych stron Polski nadjeżdża tłum obserwatorów,
turystów. I oni będą mieć swoje 5 minut dla fotoreporterów. Finałem jest jednak msza święta o godz. 17, zwieńczona procesją eucharystyczną, przechodzącą po barwnym
dywanie. Młodzież w ludowych strojach niesie feretrony,
dziewczynki sypią kwiatki, gra orkiestra dęta… Pod baldachimem kroczy duchowny z monstrancją. Oto sacrum.
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Ks. Wojciech Kaźmierczak, proboszcz
Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Spycimierzu
Dla mnie najważniejsza jest w tej tradycji oczywiście wiara
w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. I wspólnota
parafialna zjednoczona w działaniu. W tym roku
jedziemy na Sycylię, na kongres poświęcony układaniu
dywanów kwiatowych. Tematem mają być legendy, baśnie
i opowiadania. Pokażemy tam lokalną legendę o niewidomej
kasztelance, która w drodze do kościoła odzyskała wzrok,
kiedy zobaczyła krzyż płynący nad rzeką. Później krzyż
zasłynął łaskami.

Maria Pełka, prezes Parafialnego Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało”
Włosi, którzy odwiedzili nas w ubiegłym roku i sypali z pyłu
kwiatowego obraz Matki Bożej Kasztelańskiej, byli zdziwieni,
że u nas tak dużo osób układa kwietny dywan. I każdy
dobrze wie, co ma robić. U nas jest żywioł i autentyzm. Akcja
spontaniczna. Może nie zawsze wieś się zgadza, ale w Boże
Ciało jesteśmy zgrani. Gramy w jednej orkiestrze.
Stanisław Pełka, sołtys wsi Spycimierz
Dzwonią do mnie ludzie z różnych stron Polski, np. Lublina,
Poznania, Starego czy Nowego Sącza. Podpytują o nasze
święto, bo planują przyjechać do Spycimierza. I są zadziwieni
naszą tradycją. Gdy przychodzi Boże Ciało, wszyscy się u nas
mobilizują.
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Nowe życie

średniowiecznej
rezydencji
Choć w uniejowskim zamku mieści się dziś stylowy hotel
wraz z centrum konferencyjnym, nadal nazywany jest Zamkiem
Arcybiskupów Gnieźnieńskich. To ukłon w stronę fundatorów
i długoletnich właścicieli tego imponującego obiektu.
W średniowieczu Uniejów był ważnym ośrodkiem administracji kościelnej – odbywały się synody prowincjonalne, a przy tutejszej kolegiacie działała kapituła. Gdy
w 1331 r. Krzyżacy zniszczyli całe miasto wraz z drewnianym zamkiem i kościołem, dzięki zabiegom ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii ze
Skotnik niezwłocznie przystąpiono do odbudowy miasta
i najważniejszych obiektów.

Skarbiec i więzienie

W czasach średniowiecznych mury uniejowskiego zamku dawały schronienie najcenniejszym relikwiom katedry gnieźnieńskiej, w tym relikwiarzom z głową i ręką
św. Wojciecha oraz ręką św. Stanisława oraz relikwiom towarzyszek św. Urszuli.
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Dobrze strzeżona warownia wykorzystywana była również
jako więzienie. W 1485 r. z rozkazu arcybiskupa Zbigniewa
Oleśnickiego przetrzymywany był w nim gdański rzeźbiarz
Hans Brand. Powodem uwięzienia było niedotrzymanie
przez artystę umowy na wykończenie prac przy grobowcu
św. Wojciecha. Brand miał postradać zmysły w czasie pobytu w lochach zamku.

Upadek i nowe życie rezydencji

Niekorzystny okres w historii uniejowskiego zamku zaczyna się od najazdu wojsk szwedzkich w 1656 r. W 1836 r.
rząd carski przekazał zamek estońskiemu generałowi
Karolowi Tollowi, rzekomo w nagrodę za zasługi w tłumieniu powstania listopadowego. Nowy właściciel prawdopodobnie nigdy do zamku nie przyjechał. Osiadł tu
jego syn Aleksander, który zdecydował się na częściową
odbudowę zniszczonego zamku. Jednocześnie przystąpił
do porządkowania otoczenia i zakładania parku. Rodzina
Tollów opuściła majątek w 1918 r. w niewyjaśnionych
okolicznościach. II wojna światowa nie przyniosła dużych
strat (w przeciwieństwie do miasta, które było prawie
doszczętnie zniszczone). Po wojnie, do 1954 r. w zamku mieściły się magazyn zbożowy oraz składnica nawozów sztucznych. W 2009 r. zamek przeszedł na własność
gminy Uniejów. Zarządza nim gminna spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów. Po
remoncie w 2012 r. otwarto w nim stylowy hotel wraz
z centrum konferencyjnym.

W otoczeniu przyrody

W połowie XIX w. Tollowie założyli wokół zamku park
w stylu angielskim. Część drzewostanu pamięta tamte czasy. Można tu podziwiać 80 gatunków drzew i krzewów, takich jak m.in. platany, cypryśnik błotny, orzech czarny, klon
srebrzysty oraz dwa pomniki przyrody – dąb szypułkowy
i buk. W zachodniej części rośnie imponująca aleja grabowa.
Wśród drzew znajduje się pomnik pięknej damy o imieniu
Uniejka, która według legendy uratowała przed grabieżą
przechowywane w zamku skarby. Podstępem wywabiła
z miasta złoczyńców chcących ukraść kosztowności i przypłaciła to własnym życiem. Podobno w trawie pod zamkiem
pobłyskują jeszcze złote monety z jej wizerunkiem.
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Zapraszamy do
wyjątkowego hotelu
Goszcząc na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, możesz wybrać jeden z trzech
apartamentów średniowiecznych, trzech eklektycznych lub jeden ze stylowych
pokojów na poddaszu. Każdy apartament i pokój jest inny i niepowtarzalny.
Stylowe wnętrza podkreślają zabytkowy charakter obiektu. Zamek to również
doskonałe miejsce do organizacji konferencji. Do wyboru mamy cztery sale
z pełnym wyposażeniem technicznym i audiowizualnym.
Odwiedź stronę zamku: www.zamekwuniejowie.pl

Apartament szmaragdowy
Meble, m.in. toaletka, fotele
i komody, utrzymane w stylu
klasycystycznym, wnoszą
arystokratyczny szyk.

Sala Hrabiego Aleksandra

Sala nosi imię Aleksandra Tolla,
który w XIX w. przywrócił dawną
świetność zamku i urządził w nim
jedną z najładniejszych letnich
rezydencji w tej części Polski.
To klimatyczna sala z lustrami
i okrągłym stołem. Wymarzone
miejsce do spotkań biznesowych.
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Sala Białej Damy

Warto w niej zorganizować
nie tylko kameralne spotkania,
lecz także koncerty muzyczne
i wystawy. To również doskonała
przestrzeń do odpoczynku
w przerwie konferencji oraz na
podanie drobnego poczęstunku.

Apartament
Kazimierza Wielkiego

Prostota formy i szyk. W wystroju
wnętrza dominują zasłony i narzuty
ozdobione motywem lilii –
herbowego kwiatu Uniejowa.
Ze stylizowanym na średniowieczny
żyrandolem subtelnie współgrają
eleganckie współczesne lampy.

Sala Rycerska

Przestronna, w średniowiecznym
stylu, może pomieścić do 200 osób.
Możliwe są różne ustawienia krzeseł.
W wystroju wnętrza uwagę zwracają
eleganckie meble i historyczne
motywy, które podnoszą rangę
wydarzenia.

Ciepło z głębi ziemi
Gości zapraszamy do stylowej
restauracji „Herbowa na Zamku”.
Kontakt
tel. 63 28 89 693
e-mail: zamek@termyuniejow.pl
www.zamekwuniejowie.pl

Czy wiesz, że ciepło z głębi Ziemi
ogrzewa zimne zamkowe komnaty?
Będziesz zaskoczony, jak ciepło jest
w każdym pomieszczeniu. Zamek
Arcybiskupów Gnieźnieńskich jest
bowiem ogrzewany wodą geotermalną.
To jeden z nielicznych zamków
w Polsce i Europie, który korzysta
z tego ekologicznego źródła ciepła.
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Bądź naszym gościem
Po relaksie w basenach termalnych wybierz się na swojski obiad w chłopskiej
zagrodzie. Łatwo ją odnaleźć – już z oddali widać skrzydła wiatraków koźlaków,
sprowadzonych z Chorzepina i Zbylczyc. Oprócz nich do zabytkowych budowli
należą dwór z Nagórek, budynek inwentarski z Uniejowa oraz chałupa ze Skotnik.
Ponadto na terenie kompleksu wzniesiona została wierna kopia stodoły z Besiekier.

Filip Tomaszewski, kustosz
Zagroda młynarska
przywołuje u starszego
pokolenia wspomnienia
z przeszłości, młodych zaś
uczy szacunku dla dorobku
ludzi, którzy żyli przed
nami. I to jest chyba to, co
najbardziej do nas przyciąga.
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Nic tak nie smakuje, jak potrawy kuchni regionalnej przygotowane przez mistrzów kuchni w Zagrodzie Młynarskiej.
Czasem bardzo proste (np. cukinia faszerowana pomidorami i bazylią) lub bardziej wykwintne (np. kaczka z ziemniakami i czerwoną kapustą). Jeśli trafisz na dzień, kiedy
w menu pojawi się biała zupa (na bazie selera, rzodkwi
i pietruszki) lub surówka z selera, żurawiny i migdałów,
nie pożałujesz, że tu trafiłeś. A może akurat w menu znajdzie się sernik, który piecze pani Teresa... Polecamy. Takiego na pewno jeszcze nie jadłeś. W karczmie skosztujesz
chleba własnego wypieku i wielu innych potraw przygotowywanych według tradycyjnych receptur (jak sos z pomidorów i papryki „Paprykosz” i miód z własnej pasieki).
Tutaj nie musisz czekać, aż kelner przyjmie Twoje zamówienie. Każdy może podejść do „szwedzkiego stołu” i wybrać to, na co ma ochotę, i w takiej ilości, jak lubi. Prosto,
wygodnie, a przede wszystkim swojsko i zdrowo. Chce się
wracać... Po dobrym posiłku czas na zwiedzanie.
Chłopska zagroda to żywy skansen z budowlami z okolicy
Uniejowa. Dzięki swojskiej atmosferze i organizowanym
warsztatom rękodzielniczym można się tu poczuć się jak
na dawnej wsi. Wiatrak ze Zbylczyc jest żywym muzeum
młynarstwa, w którym można obserwować, a pod okiem
kustosza, pana Filipa Tomaszewskiego, także uczestniczyć
w procesie produkcji mąki żytniej. Wiatrak możesz nie tylko obejrzeć, ale też wynająć w nim apartament – w koźlaku z Chorzepina zaaranżowano noclegi w oryginalnej scenerii zabytkowych urządzeń napędowych młyna.

Z kolei w chałupie ze Skotnik znajduje się piec do wypieku chleba. W weekend tradycyjnie pieczony chleb można
zakupić. Podczas warsztatów dzieciaki mają okazję samodzielnie wypiekać podpłomyki.
Obszerna stodoła została zaadaptowana do celów organizacji imprez folklorystycznych, warsztatów dla dzieci,
a nawet konferencji (w okresie letnim). Można tu także
obejrzeć ekspozycję zabytkowych pojazdów konnych,
urządzeń stosowanych w gospodarstwie wiejskim oraz kolekcję dawnych narzędzi stolarskich i ciesielskich.
Budynek inwentarski pełni funkcję stajni, przygotowanej
na wizytę turystów, którzy przyjeżdżają do Zagrody Młynarskiej na swoich koniach.
Okoliczne malownicze tereny i piękna nadwarciańska
przyroda stwarzają znakomite warunki dla rekreacji konnej. W pobliżu Zagrody Młynarskiej wiosną ożywa Wioska
Indiańska, w której można poznać kulturę Indian Ameryki
Północnej.
To, co najbardziej przyciąga do Zagrody Młynarskiej, kryje
się w sercach ludzi, których tam spotkasz. Pasja połączona
z profesjonalizmem, domowa atmosfera i czas, który będzie poświęcony tylko Wam. Chciałoby się tu zatrzymać
na zawsze…
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Teresa Bamberska
Po kąpieli w Termach
wstąp do nas. Dzięki
regionalnym potrawom
poczujesz, że chce się żyć!
Dobra kuchnia i domowa
atmosfera odrodzą Cię
na nowo.
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Pierś z kaczki

Pierś z kaczki przygotowujemy wcześniej
metodą sous-vide, a następnie podajemy
w dowolnym zestawieniu. Idealnie pasuje
tu kasza z grzybami i modra kapusta, jak
również makaron z cukinii i surówka z selera.
Piersi z kaczki przyprawiamy solą, pieprzem
i majerankiem, nacieramy oliwą, pakujemy
w foliowe torebki termiczne, możemy
dodać świeży tymianek i łyżkę nalewki
jabłkowej lub imbirowej. Torby zgrzewamy
próżniowo i umieszczamy w kąpieli wodnej
o temperaturze 58°C na 2 godziny. Przed
podaniem obsmażamy na suchej patelni po
2 minuty z każdej strony.
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ZAPLANUJ WIZYTĘ

2016

Przez cały rok
w Uniejowie organizowane

Imprezy

POW WOW – Festiwal Muzyki i Tańca
Indian Ameryki Północnej

9.04

są cykliczne imprezy:

W programie pokazy
i konkursy tańców,
prezentacja tradycyjnych
oraz współczesnych pieśni
indiańskich, kiermasz pamiątek.

Odbywają się wówczas
warsztaty kulinarne połączone
z degustacją. Program obejmuje
również Jarmark Produktów
Regionalnych oraz konkurs na
najlepszą potrawę festiwalową.

Spycimierskie Boże Ciało 2016

30.0428.08

23-24.04

Cykl imprez, które odbędą się
w parafiach w Spycimierzu,
Uniejowie, Wieleninie
i Wilamowie. W układaniu
kwietnych obrazów wezmą
udział artyści z Polski i Włoch.

O wyjątkowości imprezy
decyduje kultywowana od
200 lat tradycja układania
kwietnych dywanów na trasie
procesji. Projektantami dekoracji
trasy oraz wykonawcami są
spycimierscy parafianie.

Wielki Turniej Rycerski

2-3.07

26.05

Boże Ciało w Spycimierzu

Na dwa dni okolice
uniejowskiego zamku zamieniają
się w średniowieczny gród
wypełniony damami dworu,
rycerzami oraz giermkami.

Wydarzenie nawiązuje do
znajdującego się w herbie miasta
kwiatu lilii. Odbywają się pokazy
florystyczne, wystawy kwiatów
oraz układanie kompozycji
kwiatowych.
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Uniejowski Festiwal Smaków

2-3.07

Festiwal Królestwo Lilii
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XL Ogólnopolski Zlot Polskiego Ruchu
Przyjaciół Indian

22-31.07

Spotkanie z kulturą indiańską:
pokazy tańców, wioska
indiańska, jarmark rękodzieła.

W trakcie trwania imprezy
odbywają się średniowieczne
konkurencje turniejowe, a także
przedstawiane są różne rodzaje
dawnego rzemiosła. W alei
straganiarzy stoją kramy z wikliną,
bursztynem, średniowieczną
biżuterią, jadłem i napitkiem.

Pożegnanie Wakacji

28.08

Tradycyjne święto plonów.
Dożynki gminne są imprezą
kulturalno-rozrywkową,
towarzyszą jej prezentacje
wieńców dożynkowych i liczne
występy artystyczne.

Ogólnopolski ekologiczny bieg
„Do gorących źródeł”

16.10

Podtrzymywanie tradycji
związanej z obchodami
i symboliką świąt Bożego
Narodzenia.

6-7.08

Jarmark Średniowieczny

Promocja zdrowia i aktywnego
wypoczynku w gorących
źródłach, czemu towarzyszą
duże koncerty plenerowe.

4.09

Gminne Dożynki

Bieg na dystansie 10 km
z udziałem kilkuset biegaczy
z kraju i zagranicy.

3-4.12

Mikołajki oraz Uniejowski
Jarmark Bożonarodzeniowy
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Zapraszamy do Uniejowa!
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