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UNIEJÓW
UZDROWISKO
TERMALNE
Uniejów to wyjątkowe miejsce w samym sercu Polski. Dzięki odkryciu wód geotermalnych
i wykorzystaniu ich potencjału powstało tu najmłodsze polskie uzdrowisko i pierwsze w kraju
uzdrowisko termalne. Młodość kojarzy się z nowoczesnością, energią i świeżością. I tak wygląda
nasze miasto: rozbudowuje obiekty uzdrowiskowe i turystyczne, tętni życiem podczas imprez
kulturalnych i sportowych, a zarazem szanuje otaczającą przyrodę i historię.
Jednym z naszych największych walorów jest gorąca solanka, którą w coraz większym stopniu
stosujemy w lecznictwie i rekreacji. Uniejowska woda geotermalna jest naturalnym, odnawialnym
źródłem energii, które wykorzystujemy do ogrzewania mieszkań, domów jednorodzinnych, budynków
publicznych, podgrzewania gruntu, choćby murawy boisk piłkarskich. To surowiec nie mniej cenny
niż węgiel czy ropa naftowa, a przy tym jego eksploatacja i zastosowanie nie degraduje środowiska.
W Uniejowie nowoczesność świetnie współgra z wielowiekową historią. Najmłodsze polskie uzdrowisko
znajduje się w mieście, które szczyci się prawami miejskimi nadanymi najprawdopodobniej w XIII w.
O bogatej historii przypomina piękny XIV-wieczny zamek i inne zabytki.
Zapraszamy do Uniejowa! O każdej porze roku zapewnimy niezapomniane wrażenia.
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Kompleks termalno-basenowy Termy Uniejów
Kompleks termalno-basenowy to najbardziej rozpoznawalny i cieszący się
największą popularnością obiekt w Uniejowie. Widoczna z daleka budowla
kryje mnóstwo niespodzianek dla każdego, niezależnie od wieku. Obiekt w
całości ogrzewany energią geotermalną oferuje szereg atrakcji związanych
z leczniczymi i rekreacyjnymi właściwościami wody. Baseny wypełnione wodą
termalną zostały tak zaprojektowane, że zarówno młodzi, jak i starsi znajdą
tu coś dla siebie.
Przez cały rok można korzystać z atrakcji dostępnych na świeżym powietrzu,
m.in. podgrzewanych basenów solankowych, basenów rekreacyjnych
z masażami, wyspy z jacuzzi, sztucznej „dzikiej rzeki” czy dziecięcych basenów
ze zjeżdżalniami i brodzikami, bufetu wodnego, a nawet plaży i molo,
jeśli sprzyja pogoda. Wewnątrz term znajduje się basen rekreacyjny
ze statkiem pirackim, basen solankowo-uzdrowiskowy oraz tężnia.
Kąpiel w wodzie geotermalnej wydobywanej z głębokości ponad 2 km
odpręża, nawilża, rozgrzewa ciało, łagodzi stres i dodaje energii.
Dodatkową atrakcją miejsca jest to, że z nowoczesnych basenów roztacza się
imponujący widok na średniowieczny zamek, otoczony angielskim parkiem
założonym pod koniec XIX w. Niezapomniane wrażenia gwarantowane!
Po rekreacji i zabiegach leczniczych warto pokrzepić się w tutejszej restauracji
termalnej bez konieczności wychodzenia z obiektu. Natomiast wieczorem
najlepiej zajrzeć do położonego na najniższej kondygnacji klubu Nautilus,
żeby spotkać się z przyjaciółmi i pograć w kręgle.
ul. Zamkowa 3/5
99-210 Uniejów
kom. 506 090 419 (informacja: 10.00-21.00)
e-mail: informacja@termyuniejow.pl
www.termyuniejow.pl

Termy Uniejów

Godziny otwarcia:
basen: 10.00-22.00
restauracja: 11.00-22.00
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Wellness & SPA
Sanus per aquam (SPA), czyli zdrowie przez wodę – to naczelna dewiza
Uniejowa. Chlorkowo-sodowa woda mineralna o temperaturze 68-70°C
jest największym bogactwem miasta. Woda termalna zawiera związki sodu,
potasu, magnezu, fluoru, siarki i bromu. Jej właściwości lecznicze zostały
potwierdzone stosownymi świadectwami. Zawartością jodu dorównuje
wodzie z Morza Bałtyckiego.
Strefa saun i SPA (Wellness & SPA), znajdująca się w Termach Uniejów,
oferuje różnorodne formy relaksu. Ciekawą propozycją jest sanarium,
będące połączeniem czterech rodzajów kąpieli i odprężającej ciało i umysł
gry świateł. Następnie aromatyczna łaźnia i tężnia uspokajają lub pobudzają
dzięki unoszącym się wokół zapachom i olejkom. Wysoka wilgotność poprawia
ukrwienie skóry, nawilża ją i odpręża. Pobyt w łaźni tureckiej pomaga także
usunąć toksyny z organizmu, poprawia wydolność krążeniową, uelastycznia
skórę i relaksuje. Warto też skorzystać z kabiny na podczerwień IR, w której
w temperaturze 50°C obniża się ciśnienie krwi, odciążane są nerki, poprawia
się krążenie. Wizytę z strefie Wellness & SPA warto przypieczętować
seansem w komorze śnieżnej, gdzie temperatura wynosi od -5 do -13°C.
Szok temperaturowy stymuluje w organizmie wiele korzystnych reakcji,
m.in. zwiększa przepływ krwi, zmniejsza napięcia mięśni, podnosi odporność
oraz przyspiesza przemianę materii. Z Uniejowa każdy wyjedzie zdrowszy,
młodszy, z większym apetytem na życie!
ul. Zamkowa 3/5
99-210 Uniejów
kom. 506 090 419 (informacja: 10.00-21.00)
e-mail: informacja@termyuniejow.pl
www.termyuniejow.pl
Godziny otwarcia:
Welness & SPA: pon. – pt. 16.00-22.00, sob. – niedz. i święta 10.00-22.00

Termy Uniejów
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Zagroda Młynarska

Chłopska zagroda tuż obok hoteli? Łatwo odnaleźć drogę – już z oddali widać
skrzydła wiatraków sprowadzonych z Chorzepina i Zbylczyc. Zagroda
nie przypomina nudnego skansenu. Weźmiemy tu udział w procesie produkcji
mąki. Wiatrak możemy nie tylko obejrzeć, ale też wynająć w nim
apartament. Pokoje noclegowe oferuje również drewniany dworek.
W karczmie skosztujemy chleba własnego wypieku i innych potraw
przygotowywanych według tradycyjnych receptur. W stajni jest hotel
dla koni, a w pochodzącej z XIX w. stodole – sala konferencyjna,
gdzie wyeksponowano dawne pojazdy konne i narzędzia gospodarskie.
ul. abp. Jakuba Świnki 1
99-210 Uniejów
kom. 506 090 199
e-mail: zagrodamlynarska@termyuniejow.pl
www.termyuniejow.pl

Dom Pracy Twórczej
Budynek postawiony w miejscu dawnego kina „Ustronie” wpisał się
w architekturę Uniejowa. Otoczony zabytkowym parkiem i sąsiadujący
z zamkiem, stanowi idealne miejsce do wypoczynku i rozwijania zainteresowań
oraz umiejętności artystycznych. Korzystają z niego pracownicy i studenci
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, którzy spotykają się tu na plenerach
malarskich, warsztatach i seminariach. Dom Pracy Twórczej jest otwarty
dla wszystkich gości – można tu przenocować, zorganizować konferencję
lub spotkanie integracyjne. Twórcza atmosfera panuje też w restauracji, którą
zdobią obrazy namalowane podczas plenerów oraz wystawy fotograficzne.
ul. Zamkowa 2a
99-210 Uniejów
tel. 63 288 96 91, kom. 601 440 581
e-mail: dpt@termyuniejow.pl
www.termyuniejow.pl/wokol-term/dom-pracy-tworczej

Termy Uniejów
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Klub Nautilus
Znajdujący się w podziemiach kompleksu termalno-basenowego nocny pub
to połączenie klubu muzycznego, kręgielni i pizzerii. Ciekawie urządzone
i przestronne wnętrza przygotowane są na ok. 70 gości. Niewątpliwą atrakcję
stanowi kręgielnia wyposażona w cztery 25-metrowe multimedialne tory.
W klubie można zjeść pyszną pizzę bądź inne oferowane dania oraz potańczyć
na profesjonalnie podświetlanym parkiecie. Odbywają się tutaj także imprezy
tematyczne przy rytmach muzyki klubowej.
ul. Zamkowa 5
99-210 Uniejów
kom. 609 397 805
e-mail: mirek.bednarek1@wp.pl
www.klubnautilus.com

Kompleks boisk piłkarskich
Jedyna tego typu podgrzewana energią geotermalną murawa w Polsce.
Na pełnowymiarowym boisku trawiastym im. Włodzimierza Smolarka
można grać o każdej porze roku. Oprócz podgrzewanej płyty atutem obiektu
jest zadaszona trybuna z 496 miejscami siedzącymi. Obok boisk wybudowano
pomieszczenia z sanitariatem i szatnią. Boiska w Uniejowie spełniają
wymagania UEFA pod względem wyposażenia i oświetlenia. Dodatkowym
atutem jest lokalizacja – w bliskim sąsiedztwie kompleksu termalno-basenowego i Zagrody Młynarskiej.
ul. abp. Jakuba Świnki
99-210 Uniejów
kom. 506 090 242, 502 674 979
www.termyuniejow.pl

Termy Uniejów
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Termalny park linowy
To miejsce otwarte dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek –
dla dzieci, dorosłych, nawet jeśli nie mają doświadczenia w zabawie
w obiektach tego typu. A ekstremalne przeżycia gwarantowane!
W miniparku linowym czeka na najmłodszych (dla dzieci w wieku 3-13 lat)
trasa o długości 82 m, na której znajduje się 10 drewnianych domków
zamontowanych na drzewach i inne atrakcje.
W wysokim parku linowym poprowadzono dwie trasy na wysokości 3 m
(z przeszkodami o niskim stopniu trudności) i 6 m (z przeszkodami
o podwyższonym stopniu trudności). Obie kończy 46-metrowy zjazd tyrolski
do wieży startowej, na której znajduje się także ścianka wspinaczkowa.
Śmiałkowie mogą także oddać skok w wahadle i przejechać się tyrolką
nad Wartą.
ul. Zamkowa 3/5
99-210 Uniejów
tel. 516 797 555

Centrum konferencyjne
Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, Dom Pracy Twórczej, Zagroda
Młynarska oraz nowoczesne obiekty hotelowe w Uniejowie oferują doskonałe
warunki do organizacji spotkań firmowych, wyjazdów integracyjnych,
szkoleń i konferencji. Każdy z obiektów posiada własne zaplecze noclegowe
i gastronomiczne na najwyższym poziomie. W zamku do wyboru
są cztery sale z pełnym wyposażeniem technicznym i audiowizualnym.
W Domu Pracy Twórczej znajdują się dwie sale szkoleniowo-konferencyjne
z pełnym wyposażeniem technicznym i audiowizualnym. W kolei w Zagrodzie
Młynarskiej latem w zabytkowej stodole dostępna jest sala konferencyjna
na 40 osób z pełnym wyposażeniem technicznym i audiowizualnym.

Termy Uniejów
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Instytut Zdrowia Człowieka
Ośrodek uzdrowiskowy realizuje dewizę sanus per aquam (zdrowie przez
wodę – SPA). Oferuje pełen pakiet zabiegów rehabilitacyjnych, skierowanych
do zróżnicowanych grup wiekowych i leczących konkretne schorzenia –
od wczasów 50+, poprzez rehabilitację narządów ruchu, po rewalidację
po mastektomii. Gabinet Dermatologii i Medycyny Estetycznej do zabiegów
wykorzystuje właściwości lecznicze wody termalnej. Kuracjuszom
zapewniono całodobową opiekę lekarską.

Medical SPA Hotel Lawendowe Termy ****
Hotel oferuje 55 luksusowo wyposażonych pokoi jedno- i dwuosobowych,
w tym apartamenty i pokoje rodzinne z tarasami i jacuzzi. Mieści się tutaj
centrum kosmetyczne SPA, w którym można poddać się zabiegom na twarz
i ciało, masażom oraz skorzystać z usług gabinetu medycyny estetycznej.
Natomiast centrum rehabilitacji i balneologii specjalizuje się w odnowie
biologicznej. Wyposażone jest w baseny i wanny do kąpieli solankowej.
Restauracja hotelowa postawiła na kuchnię regionalną slow food.

Hotel Uniejów ecoActive&Spa ****
Hotel zapewnia wypoczynek w jednym z 34 wygodnych, klimatyzowanych
pokoi. W ofercie są pokoje z wyjściem na ogród i typu Delux. Na jednym z tarasów
wypoczynkowych umieszczono drewniane balie z wodą termalną. Natomiast
w budynku znajduje się sauna, basen i pięć gabinetów SPA. Można w nich
skorzystać np. z kąpieli w mleku. Restauracja „La Regina” serwuje niespotykane
w innych lokalach posiłki kuchni termalnej. W hotelu zastosowano ekologiczne,
energooszczędne rozwiązania.

Hotele i obiekty uzdrowiskowe
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Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich
Położony na lewym brzegu Warty, pochodzący z II połowy XIV w. zamek
swoją nazwę zawdzięcza odbywającym się w jego murach synodom
diecezjalnym i zjazdom duchowieństwa. Zamek miał charakter obronny,
dlatego podejrzewano, że oprócz biblioteki z kościelnymi archiwami i księgami
arcybiskupi w czasie wojen przechowywali tutaj swój skarbiec.
Wokół bogactw osnuto legendę o białej damie – Uniejce, która miała uratować
mieszkańców przed zgubą z rąk zbójców czatujących na zamkowe dobra.
Jednocześnie budowla służyła za więzienie przeznaczone dla nieposłusznych
księży lub innowierców. Wśród osadzonych był też gdański rzeźbiarz Hans
Brandt. Artysta został zamknięty w uniejowskiej twierdzy przez biskupa
Oleśnickiego po tym, jak zbiegł z Gniezna, wziąwszy uprzednio zaliczkę
za wykonanie nagrobka św. Wojciecha. Źródła podają, że swoje dzieło
ukończył w kajdanach.
W 1632 r. przebudowany w stylu renesansowym zamek znacznie został
zniszczony przez pożar, a dwie dekady później, podczas potopu szwedzkiego,
całkiem popadł w ruinę. W I poł. XIX w. carski generał Aleksander Toll
odbudował go i przekształcił w letnią rezydencję.
Dziś w zabytku mieści się elegancki hotel, w którym komnaty, urządzone
w iście królewskim stylu, kuszą gości zarówno pięknym wystrojem,
jak i niepowtarzalną atmosferą. Przestronnie urządzone apartamenty
Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły czy Kazimierza Jagiellończyka
przenoszą gości w czasy średniowiecznych władców.
Dla zwiedzających otwarta jest zamkowa baszta oraz dziedziniec. Na grupową
wycieczkę do salki podziemnej, gdzie znajdują się lochy zamku, można umówić
się z przewodnikiem.

Zabytki

ul. Zamkowa 2
99-210 Uniejów
kom. 601 440 931
e-mail: zamek@termyuniejow.pl
www.termyuniejow.pl
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Park zamkowy
Malownicze tereny wokół zamku również mają swoją historię.
Dużą część drzew posadzono w latach 1860-1870 z polecenia
ówczesnego właściciela – carskiego generała Aleksandra Tolla.
Od początku park miał spełniać założenia naturalnych ogrodów
krajobrazowych w stylu angielskim.
W południowej, centralnej i północno-zachodniej części parku dominują
dęby, graby (przepiękna, zachodnia aleja grabowa z setkami starych
drzew) oraz lipy. We wschodniej części przeważa park łęgowy
z jesionami, olchami, wierzbami i topolami. Wyznaczona w parku
ścieżka edukacyjno-przyrodnicza obejmuje: kolekcję dendrologiczną
(buk zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, dąb szypułkowy), cypryśniki
błotne, łąki nad kanałem Ulgi, wielogatunkowy drzewostan grądowy,
stuletnie świerki, starorzecze, topolę czarną. Z cennych gatunków
chronionych można tu zobaczyć konwalię majową, goździka
kropkowanego czy zawilca gajowego. Park zamkowy sąsiaduje
z dużym kompleksem leśnym – Uroczyskiem Zieleń.
Na uwagę zasługuje wykuty w kamieniu pomnik Białej Damy, której
legendę opisano na zamieszczonej na cokole tablicy.

Zabytki
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Historia Uniejowa
Uniejów może poszczycić się prawie tysiącletnią historią. Pierwsze pisemne
wzmianki o miejscowości Unieievo pochodzą z bulli papieża Innocentego II
z 1136 r. W XIV w. wzniesiono zamek obronny, w którym arcybiskupi
gnieźnieńscy przechowywali w czasie wojen swój skarbiec, księgi oraz
archiwa. Odbywały się w nim synody diecezjalne i zjazdy duchowieństwa.
Rozkwit gospodarczy i ludnościowy miasta przypadł na drugą połowę XIV
i XV w., a od połowy XVII w. Uniejów zaczął podupadać na skutek pożarów
i zniszczeń spowodowanych przez potop szwedzki. W roku 1836 dobra
uniejowskie otrzymał hrabia Karol Toll. Za czasów jego syna, Aleksandra,
nastąpiły kolejne przebudowy zamku i założony został park. Po wyzwoleniu
w 1945 r. przez lata usuwano w Uniejowie ślady po II wojnie światowej –
przez długi czas miasto było lokalnym ośrodkiem przemysłowym
i usługowym. Początek XXI w. to czas dynamicznych przemian społecznych
i gospodarczych, dla których ważnym impulsem było odnalezienie
i wszechstronne wykorzystanie wody geotermalnej oraz liczne inwestycje
m.in. z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Rynek miasta
Choć w Uniejowie nie ma ratusza, dzięki temu, że miasto zachowało dawny,
średniowieczny układ urbanistyczny, rynek nadal pozostaje centralnym
placem i sercem miasta. Szczególnie rzuca się w oczy wolno stojąca,
25-metrowa, neobarokowa dzwonnica, która pełni też funkcję zegara.
Prawdziwą architektoniczną perełką jest XIV-wieczna kolegiata
pw. Wniebowzięcia NMP. W prezbiterium tej wybudowanej w 1349 r.
gotyckiej świątyni zachowało się XIV-wieczne sklepienie krzyżowo-żebrowe.
Przechowywane są tu relikwie patrona miasta – bł. Bogumiła. W 2017 i 2018 r.
świątynia poddana została renowacji. Odnowiono też starą plebanię.

Zabytki
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Kolegiata
Tuż przy rynku znajduje się kolegiata – w czasach historycznych miejsce
ważne dla rozwoju miasta. Dzięki temu, że tutejszy kościół parafialny
otrzymał status kolegiaty, w Uniejowie mogły się odbywać zjazdy
duchowieństwa (tzw. kapituły kolegiackiej). To przyciągało hierarchów
kościoła na zamek i podnosiło znaczenie Uniejowa. Wybudowana w 1349 r.
przez Jarosława Bogorię Skotnickiego gotycka świątynia pw. Wniebowzięcia
NMP zastąpiła drewnianą kolegiatę. Zachowały się XIV-wieczne sklepienie
krzyżowo-żebrowe w prezbiterium oraz pochodzący z 1666 r. sarkofag
bł. Bogumiła – arcybiskupa, który koronował Bolesława Śmiałego.
Jego relikwie są przechowywane w kolegiacie.
Parafia św. Floriana
pl. Kolegiacki 2
99-210 Uniejów
kom. 505 689 661
www. kosciol-uniejow.pl

Dzwonnica
Charakterystyczna biała wieża, która znajduje się pomiędzy rynkiem
a kolegiatą w Uniejowie, to budynek dzwonnicy z przełomu XIX i XX w.
Wolno stojąca neobarokowa budowla składa się z czterech kondygnacji
zdobionych w gzymsy i pilastry. Dzwonnica pełni też funkcję zegara,
przy czym dzwony znajdują się na samym szczycie 25-metrowej wieży.
Swą strzelistość zawdzięcza ściętym narożnikom i podwójnym oknom
o wydłużonej formie. Ponad niewielką balustradą wznosi się kopulasty
hełm przechodzący w ażurową sygnaturkę zwieńczoną krzyżem.
W latach 2007-2008 zabytek przeszedł gruntowny remont.
pl. Kolegiacki 2
99-210 Uniejów

Zabytki
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Dworek szlachecki
Nad wejściem do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie
widnieje napis: „1845 r. – data budowy obiektu”. Ten późnoklasycystyczny
dworek nie został wybudowany z myślą o funkcjach, które pełni obecnie.
Początkowo służył za mieszkanie zarządcy dóbr Aleksandra Tolla – carskiego
właściciela zamku i okolicznych ziem. Do dziś można podziwiać zdobione
elewacje dworku o płasko zdobionych narożnikach. Pierwotny układ
pomieszczeń zachował się tylko częściowo. W murach dworku tętni życie
kulturalne miasta – odbywają się tu próby zespołów muzycznych, działają
pracownie tematyczne i kawiarenka. Zabytek jest również siedzibą szkoły
muzycznej I stopnia.
ul. Targowa 21
99-210 Uniejów
tel. 63 288 81 64
e-mail: mgokuniejow@wp.pl
www.facebook.com/mgokuniejow

Cerkiewka
Cerkiewka to prawosławna kaplica grobowa rodziny gen. Aleksandra Tolla,
pochodząca z 1885 r. Sto lat później wpisano ją do rejestru zabytków
i odnowiono. Powstała na planie greckiego krzyża, posiada też kopułę
typową dla budowli sakralnych obrządku wschodniego, zakończoną czterema
sterczynami z symbolem krzyża. Wejście do niej prowadzi przez ozdobiony
portalem ganek. Kapliczkę podzielono na dwie kondygnacje. W znajdującej
się niżej krypcie spoczywał generał, jego żona i syn Sergiusz. Po wojnie ich
szczątki pochowano w pobliżu cerkiewki. Grób świadczy o mozaice kulturowej
i religijnej dawnego Uniejowa, gdzie wspólnie żyli również katolicy, ewangelicy
i Żydzi. Znajduje się w lesie przy drodze Uniejów-Dąbie.

Zabytki
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Cmentarze
Przez wieki w Uniejowie żyli obok siebie ludzie różnego pochodzenia
i wyznania. Świadectwem tej przeszłości są cztery cmentarze: żydowski,
ewangelicko-augsburski i dwa rzymskokatolickie. Ponadto jest tu
prawosławna kaplica, która pierwotnie stanowiła grobowiec rodziny Tollów.
Na starym cmentarzu przy kościele warto zobaczyć chrzcielnicę z XVI w.,
wykonaną z kamienia pińczowskiego. Na obecnym cmentarzu parafialnym
znajduje się m.in. kaplica grobowa Boxów-Radoszewskich i tablica
upamiętniająca poległych podczas bitwy nad Bzurą w 1939 r.
Niedaleko drogi na Dąbie znajdował się pochodzący z lat 70. XIX w. kirkut.
Dziś pozostała po nim tylko tablica pamiątkowa i szczątki macew. Cmentarz
ewangelicko-augsburski położony jest w lasku, przy drodze do wsi Czekaj.
Założono go również w latach 70. XIX w.

Izba Regionalna Ziemi Uniejowskiej
W sali prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa są zgromadzone
pamiątki – głównie fotografie i dokumenty – dotyczące historii miasta i okolic.
Odbywają się tutaj czasowe wystawy sztuki i lekcje historyczne dla uczniów.
Towarzystwo prowadzi spotkania ze świadkami wydarzeń historycznych,
szczególnie związanymi z działaniami wojennymi i latami okupacji oraz inne
zajęcia historyczne. Pamiątki z II wojny światowej mają charakter stałej
ekspozycji. Stworzono tutaj także specjalny „kącik regionalny”.
ul. Szkolna 2
99-210 Uniejów
tel. 63 288 83 39, kom. 602 130 270
e-mail: urszula.urbaniak@wp.pl
www.facebook.com/towarzystwoprzyjacioluniejowa

Zabytki
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Besiekiery
Na przełomie XV i XVI w. rodzina Sokołowskich herbu Pomian zbudowała
tutaj zamek przeznaczony na siedzibę rycerską. Trzy wieki temu budowla
popadła w ruinę. Do dziś zachowały się tylko charakterystyczny kikut wieży
i fragmenty murów zewnętrznych, które sięgają pierwszego piętra, oraz
pozostałości budynku mieszkalnego. Besiekiery położone są w gminie Grabów
w powiecie łęczyckim.

Borysew
22 ha parku, 300 zwierząt 80 gatunków z 5 kontynentów – tak w liczbach
przedstawia się ZOO Safari w Borysewie w pobliżu Poddębic. Proponuje
ono wiele atrakcji, m.in. zookolejkę, „figlarnię” w namiotach sferycznych,
przejażdżkę na kucach, salę edukacyjną, karmienie zwierząt.

Bronów
W XIX-wiecznym dworku w Bronowie (gmina Wartkowice) mieszkała w latach
1862-1872 Maria Konopnicka. W 1902 r. na miejscu siedziby Konopnickich
nowy właściciel wybudował większy, murowany dwór, w którym mieści się
dzisiaj izba pamięci poetki prowadzona przez filię Biblioteki Pedagogicznej
w Sieradzu.
Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie

Warto zobaczyć
w okolicach Uniejowa

Świnice Warckie
Miejsce kultu św. Faustyny Kowalskiej – mieści się tu Sanktuarium Urodzin
i Chrztu Świętej, a także Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. W 2000 r. papież Jan Paweł II ogłosił Faustynę Kowalską świętą.
Znana była głównie jako głosicielka kultu Miłosierdzia Bożego i autorka
„Dzienniczka”, w którym opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia.
Świnice Warckie położone są w gminie Wartkowice. W małej wsi Głogowiec
niedaleko Świnic znajduje się dom narodzin św. Faustyny, a wewnątrz budynku
– muzeum ze stałą ekspozycją.

Uniejów – bogactwo wrażeń
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Dobrów
W miejscowości położonej w gminie Kościelec warto odwiedzić drewnianą
kaplicę bł. Bogumiła – pustelnię i miejsce kultu żyjącego w XII w. arcybiskupa
gnieźnieńskiego, oraz barokowy kościół pw. Świętej Trójcy, gdzie znajduje
się zabytkowy obraz ze scenami z życia i cudów bł. Bogumiła, rzeźba
oraz relikwiarz.

Kłodawa
Największą atrakcją Kłodawy jest czynna kopalnia soli, w której urządzono
podziemną trasę turystyczną na głębokości 600 m. Ponadto warto obejrzeć
barokowy kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP ze znajdującym się
wewnątrz obrazem Matki Bożej Szkaplerznej, drewniany, XVI-wieczny kościół
pw. św. Fabiana i Sebastiana oraz ratusz.

Łęczyca

Ruiny zamku w Besiekierach

Zamek Królewski jest największą atrakcją miasta. Został zbudowany przez
Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej w latach 1357-1365. W swoich
murach gościł trzech polskich królów: Władysława Jagiełłę, Kazimierza
Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę. Do dzisiaj zamek ma sławnego
mieszkańca – diabła Borutę, który w podziemiach warowni strzeże skrzyń
ze złotem… Łęczycę warto zwiedzić również dla pięknego kościoła farnego
pw. św. Andrzeja Apostoła, którego historia sięga 1299 r., oraz barokowego
kościoła i klasztoru oo. Bernardynów.

Zbiornik 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. Zapora czołowa zbiornika została
wykorzystana do wytwarzania energii w elektrowni wodnej o charakterze
przepływowym. Od strony południowej otacza go park ornitologiczny.

ZOO w Borysewie

Warto zobaczyć w okolicach Uniejowa
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Zbiornik Przykona
Zlokalizowany jest na obszarze górniczym w obrębie zwałowiska
wewnętrznego odkrywki węgla brunatnego Adamów. Od południowego
brzegu otacza go plaża z kąpieliskiem i przystanią żeglarską.

Siedlątków
XVII-wieczny kościół św. Marka Ewangelisty, neogotycka kaplica cmentarna,
XIX-wieczny wiatrak-koźlak, pozostałości rycerskiego gródka – te wszystkie
zabytki znajdują się na terenie małej wsi, oddalonej o 16 km od Uniejowa.

Chełmno nad Nerem
Zbiornik Przykona

Znajduje się tu pomnik upamiętniający miejsce hitlerowskiego obozu masowej
zagłady. Utworzony w 1941 r. Kulmhof an der Nehr był jednym z sześciu takich
ośrodków na terenie Polski. Kamienny monument znajduje się w miejscu,
gdzie grzebano ofiary zagłady. Chełmno położone jest w gminie Dąbie.

Solca Mała
W 2003 r. w centrum Polski rozbito tipi i założono indiańską wioskę.
W skansenie „Tatanka” znajduje się kolekcja indiańskiego rękodzieła, minizoo
i place zabaw dla dzieci. Odbywają się też liczne festyny, pikniki i zabawy
w stylu indiańskim, m.in. strzelanie z łuku.

Tum
Powstała w 1161 r. Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie pod Łęczycą
to jeden z najlepiej zachowanych obiektów architektury romańskiej w Polsce.
Tu również napotkamy ślady Boruty – jak głosi legenda, diabeł nie chciał
pozwolić na postawienie kościoła i próbował przewrócić jego wieże, dlatego
na krawędziach ścian kolegiaty widać wgłębienia po diabelskich pazurach…
Kopalnia soli w Kłodawie

Warto zobaczyć w okolicach Uniejowa
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Uniejów jest położony w dolinie Warty, gdzie znajdują się chronione zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne czy pomniki przyrody.
Żeby zachęcić turystów do podziwiania tutejszych lasów, łąk, zbiorników i oczek
wodnych, rozlewisk oraz torfowisk, wytyczono specjalne trasy turystyczne:
• szlak kajakowy rzeką Wartą: zbiornik Jeziorsko 23 km – 4 godz. spływu,
Koło 35 km – 6 godz. spływu, Poznań 222 km – 6 dni spływu
• szlak konny po województwie łódzkim im. Henryka Dobrzańskiego
„Hubala”: ok. 2000 km, w tym 25 km po ziemi uniejowskiej
• rowerowy szlak po ziemi uniejowskiej (26 km): 11,6 km – Wilamów,
5,5 km – Wielenin
• nadwarciański szlak rowerowy (260 km): 260 km – Poznań, 40 km – Koło,
23 km – zbiornik Jeziorsko, 8,8 km – Józefów, 2,4 km – Spycimierz,
8 km – Osina
• rowerowy szlak gorących źródeł (200 km): 12 km – Stęplew,
29 km – Pęczniew, 58 km – Zygry, 63,5 km – Aleksandrów, 74 km – Łódź
• pieszo-rowerowy szlak św. Faustyny Kowalskiej (30 km):
5,5 km – Wielenin, 12 km – Świnice Warckie
• leśna ścieżka dydaktyczna w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Zieleń”
• ścieżka edukacyjno-turystyczna w parku zamkowym w Uniejowie.
Przeważają ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe. W Uniejowie i okolicy można
też z powodzeniem uprawiać nordic walking. Nie wolno jednak zapomnieć
o najdłuższym w Europie i najlepiej oznakowanym szlaku konnym. Uprawianiu
jeździectwa w Uniejowie sprzyja przygotowana dla koni infrastruktura
w Kasztelu Rycerskim czy na terenie Zagrody Młynarskiej (boksy, obsługa
masztalerska). Można tu wynająć zaprzęg konny i odbyć przejażdżkę
po zabytkowym parku.

Trasy turystyczne
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kwiecień:
• W
 iosenne POW WOW, Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej:
impreza, w której uczestniczy Polski Ruch Przyjaciół Indian. Tradycyjne
i współczesne tańce, odtworzenie zwyczajów Indian oraz kiermasz
pamiątek pokazują, jak żywa jest ta kultura.
• U
 niejowski Festiwal Smaków: impreza promująca kuchnię regionalną,
ekologiczne i lokalne produkty. W programie m.in. warsztaty kulinarne
połączone z degustacją, Jarmark Produktów Regionalnych oraz konkurs
na najlepszą potrawę festiwalową.

maj:
• T
 ulipany dla Jana Pawła II: mieszkańcy z tysięcy tulipanów układają wzory
kwiatowe na terenie kościoła w Spycimierzu. Jednym z elementów wzorów
jest m.in. herb papieski. Świętu towarzyszy również wystawa tulipanów
doniczkowych.
• B
 oże Ciało w Spycimierzu: licząca sobie 200 lat tradycja układania
kwietnych dywanów jest wciąż kultywowana w Spycimierzu pod
Uniejowem. Barwne mozaiki można oglądać podczas katolickiego święta.

czerwiec:
Turniej Rycerski

• B
 ieg ExTERMYnator: egzamin sprawności i odwagi, bieg przełajowy
po błotach, bagnach i rowach melioracyjnych oraz wojskowym
torze przeszkód.
• N
 oc Świętojańska: w tę najkrótszą noc w roku nad brzegami Warty
w Uniejowie tradycyjnie rzuca się wianki na wodę i poszukuje
kwiatu paproci.

Imprezy cykliczne

Uniejów – bogactwo wrażeń

czerwiec/lipiec:
• T
 urniej Rycerski: na dwa dni władzę w mieście przejmuje Bractwo
Rycerskie. Odbywają się m.in. średniowieczne turnieje, koncerty muzyki
dawnej, jarmarki. Oczywiście podczas imprezy można strzelać z łuku
i trebusza.
• F
 estiwal Królestwo Lilii: nawiązuje do symboliki lilii umieszczonej w herbie
Uniejowa, która wywodzi się z czasów, kiedy miasto stanowiło siedzibę
arcybiskupów gnieźnieńskich. Z okazji festiwalu układane są kompozycje
kwiatowe, z czego najbogatsza znajduje się w uniejowskiej kolegiacie.

lipiec:
• Z
 awody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi: impreza ma na celu
popularyzację koni i tradycji jeździeckich oraz promocję Uzdrowiska
Termalnego Uniejów jako atrakcyjnego miejsca na Łódzkim Szlaku Konnym.
Widzowie mogą zobaczyć popisy sprawności i zmagania miłośników
konnych rywalizacji. Zawody rozgrywane są w kategoriach zaprzęgów
jedno- i parokonnych oraz zaprzęgów kuców.

Jarmark średniowieczny

sierpień:
• J armark Średniowieczny: średniowieczne wyroby artystyczne
na wyciągnięcie ręki. Ponadto, jak dawniej na jarmarkach bywało –
pokazy tańca, łuczników, koncerty i walki rycerskie.
• Indiańskie Lato: Święto Alei im. Sat-Okha w Uniejowie propagujące
kulturę indiańską. Ustanowione zostało na cześć Stanisława Supłatowicza,
Sat-Okha (w języku shawnee „Długie Pióro”), pisarza, żołnierza AK i pioniera
Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Na festynie można zobaczyć rękodzieło
i tradycyjne tańce plemion z Ameryki Północnej.

Festiwal Królestwo Lilii

Imprezy cykliczne
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• P
 iknik Sołtysów: podczas imprezy można się przekonać, jak pracownicy
Urzędu Miasta oraz lokalne władze radzą sobie w niecodziennych
sytuacjach: toczeniu bali słomy, wożeniu taczką czy przeciąganiu liny.

wrzesień:
• G
 minne dożynki: tradycyjne święto plonów, na którym poświęcone zostają
wieńce, ziarno oraz wypieki.

październik:
• O
 gólnopolski Bieg do Gorących Źródeł Sanus Per Aquam: Zdrowie
przez wodę – bieg promujący tutejszą wodę geotermalną. Trasa przebiega
wzdłuż najatrakcyjniejszych turystycznie obiektów Uniejowa.

listopad:
Indiańskie Lato

• Hubertus: organizowane przez Koło Łowieckie „Gęgawa” święto myśliwych.

grudzień:
• Jarmark Bożonarodzeniowy: impreza połączona z dniem św. Mikołaja.
Wigilijne specjały i lokalne wyroby artystyczne, pełen śmiechu i dobrej
zabawy przedsmak świąt – nie tylko dla najmłodszych.

Gminne dożynki

Imprezy cykliczne
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Boże Ciało w Spycimierzu
Wyjątkowa jest tradycja układania dywanów kwiatowych w dniu Bożego
Ciała we wsi Spycimierz, oddalonej 3,5 km na południowy zachód
od Uniejowa. Od 200 lat w ten uroczysty dzień mieszkańcy od rana
gromadzą się, by układać misterny dywan kwiatowy o długości prawie
2 km. Dokonuje się prawdziwe pospolite ruszenie – w usypywaniu
kompozycji kwiatowych uczestniczą zarówno kilkuletnie dzieci, nastolatki,
jak i dorośli. Tradycja więc żyje i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Początkowo do dekoracji używano wyłącznie żółtego piasku i gałęzi drzew.
Kwiaty jako element dekoracyjny zostały wprowadzone w latach 20. XX w.
Wśród układanych motywów na dywanach z kwiatów dominują symbole
i obrazy religijne, rozety i inne kompozycje kwiatowe.
Tworzywem artystycznym – oprócz różnobarwnych kwiatów – są liście,
gałązki krzewów, kłosy zbóż i kora drzew. Po uroczystej mszy świętej
procesja eucharystyczna przechodzi po dywanie kwiatowym.
W 2016 r. zostało powołane do życia Parafialne Stowarzyszenie Spycimierskie
Boże Ciało, którego celem jest kultywowanie tradycji układania dywanów
kwiatowych. W tym samym roku w Uniejowie odbył się kongres poświęcony
sztuce układania obrazów kwiatowych. Poza tym artyści z włoskiego
stowarzyszenia „Infioritalia” usypywali obrazy z pyłu kwiatowego w kolegiacie
w Uniejowie oraz przed kościołami w Spycimierzu, Wieleninie i Wilamowie.

Spycimierskie Boże Ciało
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