6 powodów, dla których gmina Uniejów jest „eko”
1.

Wykorzystujemy wodę i energię geotermalną jako OZE

Uniejowskim skarbem przyrody jest woda geotermalna. Jest to pozornie zwyczajna woda
podziemna zgromadzona w warstwach skalnych pod powierzchnią ziemi. Wyróżnia się
wyjątkowymi właściwościami – temperaturą, mineralizacją i składem chemicznym.
Woda geotermalna ma wiele wspólnego z Ziemią (geo – z jęz. greckiego ziemia) i z ciepłem
(thermos – z jęz. greckiego gorąco). Jest to woda podziemna wypływająca ze źródeł
naturalnych lub odwiertów, o temperaturze co najmniej 20OC. Jako surowiec mineralny jest
nie mniej cenna niż ropa naftowa czy węgiel. Dzięki cechom fizycznym i chemicznym wody
geotermalnej można ją wykorzystywać między innymi do odzyskiwania energii cieplnej, ma
również korzystne właściwości dla zdrowia człowieka.
Bogactwo pod ziemią
Uniejowska woda geotermalna jest jednym z najcenniejszych skarbów natury ukrytych 2 km
pod ziemią. To lokalne bogactwo, dzięki któremu miasteczko przeżywa swój ponowny
rozkwit.
Uniejowski gorący skarb ma temperaturę około 68oC i mineralizacją 8 g/l. Jest to woda
mineralna, średnio zmineralizowana, słonawa, o właściwościach leczniczych potwierdzonych
badaniami naukowymi. Pod względem składu chemicznego jest to woda chlorkowo-sodowa
z zawartością składników mineralnych, takich jak: wapń, magnez, wodorowęglany, związki
siarki, żelazo, brom, jod, potas, fluor i kwas metakrzemowego. Z uwagi na słony smak wody
jest ona określana potocznie solanką.
Woda geotermalna odnawialnym źródłem energii
Woda geotermalna jest nośnikiem energii cieplnej i jednym z odnawialnych źródeł energii.
Odnawia się wtedy samo źródło tej energii (czyli woda), nie zaś sama energia. Prawidłowym
określeniem jest więc sformułowanie „odnawialne źródło energii”, a nie energia odnawialna.
Odnaleziona zamiast „czarnego złota”
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 dekadę, aby ponownie się nim zainteresowano. Badania geologiczne
wznowiono w latach 90. i − co ważne – znaleziono konkretne pomysły na wykorzystanie
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energii z głębin Ziemi. Niewielka, uboga i rolnicza gmina nie miała wiele do stracenia…
Historia pokazuje, że zyskała niebywałą okazję rozwoju.
Ekologiczny dublet
W Uniejowie nie znajdziemy żadnych „źródeł termalnych”, którymi gorąca woda wybija na
powierzchnię ziemi. Wodę geotermalną pozyskujemy za pomocą sztucznych ujęć – otworów
geologicznych. Są to dwa odwierty, tzw. dublet geotermalny. Dzięki temu, że woda jednym
odwiertem jest wydobywana, następnie wykorzystywana do celów gospodarczych, a drugim
odwiertem część wody jest zatłaczana z powrotem w głąb Ziemi, zagwarantowana jest
odnawialność tego surowca i zminimalizowane ryzyko wyczerpywania się złoża.
Wyjątkowa woda, bo zapewnia ciepło, zdrowie i urodę
Uniejowska woda jest wykorzystywana przede wszystkim do celów ciepłowniczych
(ogrzewanie mieszkań i budynków użyteczności publicznej oraz przygotowanie ciepłej wody
użytkowej), 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.
Ewenementem w skali kraju jest możliwość zażywania kąpieli w „termalnym” bloku
mieszkalnym. Wystarczy tylko odkręcić trzeci kurek z wodą i we własnej wannie korzystać z
dobroczynnych właściwości wody. Woda geotermalna znajduje zastosowanie również w
celach konsumpcyjnych (kuracje pitne oraz przygotowywanie potraw i produktów
spożywczych). 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.
Geotermia Uniejów
Zima roku 2001 to pierwszy sezon grzewczy „Geotermii Uniejów”. Od tej pory rozpoczęła się
dla Uniejowa nowa jakość ogrzewania w zgodzie z przyrodą. Od 2006 r. „Geotermia Uniejów”
jest pierwszym w Polsce geotermalnym zakładem ciepłowniczym wykorzystującym wyłącznie
odnawialne źródła energii. Zastąpiono wtedy szczytowe kotły olejowe kotłownią na biomasę
opalaną zrębkami drzewnymi. Ciepłownia geotermalna zapewnia dostawę ciepła do
większości budynków w mieście (około 70% mieszkańców). Pozostałe budynki mieszkalne w
przyszłości także będą mogły korzystać z geotermii.
Gdyby nie ogrzewanie geotermalne w Uniejowie, miasto nie spełniałoby wymogów jakości
powietrza jako uzdrowisko. Geotermia zastępuje kotłownie opalane konwencjonalnymi
źródłami energii i przyczynia się do poprawy czystości powietrza. Taki sposób ogrzewania to
wkład w ochronę środowiska przyrodniczego, stabilność finansowa, niezależność dostaw
2

energii oraz komfort użytkowania. Wydobywanie wody geotermalnej jest niezależne od
czynników zewnętrznych, takich jak klimat, pogoda, sytuacja gospodarcza czy polityczna na
świecie. Jest to znaczna przewaga w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii: węgla, ropy
naftowej, gazu ziemnego. Zalety geotermii przekładają się na większe poczucie
bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawę jakości życia mieszkańców.
81,9% – o tyle zmniejszyła się roczna emisja związków siarki (SO2) dzięki zastąpieniu
tradycyjnych źródeł ciepła ogrzewaniem geotermalnym, a o 80,5% roczna emisja tlenku
węgla (CO).
O 100% zredukowano zanieczyszczenia pyłowe – dzięki ogrzewaniu geotermalnemu
uniejowskie powietrze jest wolne od pyłów.
Drugim kierunkiem działalności „Geotermii Uniejów”, obok ciepłownictwa, jest
balneoterapia, czyli wodolecznictwo. Na miejscu w specjalistycznym gabinecie
balneoterapeutycznym działającym od 2002 r. prowadzone są zabiegi z wykorzystaniem wody
geotermalnej – rehabilitacyjne kąpiele z hydromasażem, a także inhalacje.
2.

Jesteśmy uzdrowiskiem – pierwszym uzdrowiskiem termalnym w Polsce

Aby Uniejów stał się nowoczesnym i aktywnym uzdrowiskiem, władzom gminy potrzebny był
pomysł na wykorzystanie potencjału gminy, jej walorów oraz wizja rozwoju miasta. Chodziło
o to, by goście czuli się w Uniejowie jak w kapsule zdrowia i witalności. Impulsem do
działania stała się możliwość wydobycia wody geotermalnej i umiejętne wykorzystanie jej
walorów.
Uniejów to obecnie najmłodsze polskie uzdrowisko i pierwsze w województwie łódzkim.
Starania miasta o nadanie miana uzdrowiska trwały kilkanaście lat i zostały zwieńczone
sukcesem w 2012 r. Nikt nie miał wątpliwości, że Uniejów w pełni na to zasługuje. Na
początku lat 90., dzięki aktywności mieszkańców gminy powstała Fundacja na rzecz
Zagospodarowania Wód Termalnych „Uzdrowisko Uniejów”. To właśnie przedstawiciele
społeczności lokalnej stawiali pierwsze kroki w kierunku wykorzystania przyrodniczego
bogactwa Uniejowa. Władze gminy i przedstawiciele lokalnych i regionalnych instytucji
postawili sobie za cel wspieranie rozwoju gospodarczego miasta i gminy Uniejów poprzez
doprowadzenie do zagospodarowania wody geotermalnej na cele lecznicze, rekreacyjne i
grzewcze. Konieczne było uzyskanie naukowo potwierdzonych świadectw leczniczych
właściwości wody geotermalnej oraz korzystnych warunków bioklimatycznych. Uniejów
spełnił te warunki.
Miejscowość uzdrowiskowa musi bowiem dawać gwarancję spełnienia wymogów
środowiskowych, m.in. walorów zdrowotnych wody, czystości powietrza, powierzchni
terenów zielonych. W uzdrowisku muszą być też spełnione odpowiednie warunki dotyczące
rozwoju i wyposażenia bazy leczniczej, turystycznej i rekreacyjnej oraz walorów estetycznych
i krajobrazowych miejscowości.
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Jak powstawało uzdrowisko Uniejów?
Uzyskane przez Uniejów w 2008 r. świadectwa, potwierdzające korzystne dla zdrowia
właściwości wody geotermalnej i klimatu, dały zielone światło do dalszych etapów ubiegania
się o status uzdrowiska. W 2011 r. został zatwierdzony operat uzdrowiskowy – główny
dokument miejscowości uzdrowiskowej. Następnie jeszcze w tym samym roku została
wydana decyzja Ministra Zdrowia potwierdzająca możliwość prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego na obszarze gminy Uniejów. W 2012 r. prezes Rady Ministrów podpisał
rozporządzenie w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami:
Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń i Człopy. Ze względu na fakt, że podstawą leczenia
uzdrowiskowego w Uniejowie jest woda geotermalna, miastu Uniejów nadano status
„uzdrowiska termalnego”.
Walory termiczne i chemiczne wody pozwalają na zastosowanie jej w profilaktyce
zdrowotnej i leczeniu schorzeń układów: ruchu, mięśniowego, oddechowego, krążenia,
nerwowego, pokarmowego, chorób skóry. Woda stosowana jest również do celów
rehabilitacyjnych po urazach i zabiegach ortopedycznych oraz w rehabilitacji po chorobach
neurologicznych, np. udarach mózgu czy chorobie Parkinsona. Wodę tę można
wykorzystywać do kąpieli, inhalacji i kuracji pitnych. Nadaje się zarówno dla dorosłych, jak i
dzieci.
3.

Korzystamy z różnych odnawialnych źródeł energii, nie tylko z geotermii

Dumą Uniejowa jest wszechstronne wykorzystanie energii geotermalnej, lecz nie jest to
jedyne paliwo odnawialne stosowane w gminie. Już w 2006 r. otwarto kotłownię na
biomasę, która zastąpiła kotłownię olejową. Służy ona do podgrzewania wody geotermalnej,
która następnie ogrzewa mieszkania w Uniejowie. Choć uniejowska woda geotermalna
należy do jednych z najcieplejszych w kraju, jej temperatura sięga 70°C, w drodze na
powierzchnię oziębia się. Przy temperaturze zewnętrznej -5°C wodę trzeba podgrzewać.
Kotłownia na biomasę w Uniejowie była pierwszą w kraju, która służy wspomaganiu
ogrzewaniu mieszkań.
Jadąc z Dąbia do Uniejowa, trudno nie zauważyć stojących w polu trzech wielkich wiatraków
służących do produkcji energii elektrycznej. Wiatraki usytuowane są w miejscowości Kozanki
Wielkie i na razie są jedyną inwestycją w energetykę wiatrową w gminie. Mając na uwadze
ekologiczny charakter gminy Uniejów, w przyszłości niewątpliwie pojawią się tu i inne z
odnawialnych źródeł energii – być może wykorzystujące energię promieniowania
słonecznego.
4.

Promujemy walory przyrodnicze gminy, aktywną rekreację i eko turystykę

Eko turystyka w wydaniu uniejowskim to harmonia bogatych walorów historycznych i
przyrodniczych. Uniejów jest doskonałym przykładem połączenia bogactwa przyrody z ciągle
żywą historią średniowiecza i polskiej wsi. To miasto tętni życiem podczas imprez
kulturalnych, a zarazem szanuje otaczającą przyrodę i historię.
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Nieopodal zamku znajduje się urokliwy XIX-wieczny park ze ścieżką edukacyjno-turystyczną.
Na rzeczce Struga Spycimierska powstał zbiornik retencyjno-wyrównawczy w celu ochrony
przeciwpowodziowej terenów inwestycyjnych. Cerkiewka, czyli kaplica grobowa rodziny
Tollów, również znajduje się wśród zieleni, w lesie przy drodze z Uniejowa do Dąbia. W
dolinie rzeki Warty, w jej środkowym biegu, utworzono Nadwarciański Obszar Chronionego
Krajobrazu. Uniejów to miasto, gdzie nowoczesność współgra z wielowiekową historią i
przyrodą.
Obiekty „Term Uniejów” to także historia na wyciągnięcie ręki, podana w bardzo
urozmaiconej formie. Można tu obcować ze sztuką, uprawiać aktywnie sport i relaksować
się. W Zagrodzie Młynarskiej można przenieść się do dawnej, polskiej wsi: upiec podpłomyki,
skosztować pysznych, ekologicznych potraw kuchni staropolskiej, pojeździć konno lub
bryczką, przenocować w wiatraku bądź drewnianym dworku, wziąć udział w warsztatach i
szkoleniach w stodole, zwiedzić „od kuchni” wiatrak mielący zboże.
Zamek w otoczeniu przyrody
Uniejowski zamek – własność Arcybiskupów Gnieźnieńskich – to jedna z najlepiej
zachowanych budowli obronnych w województwie łódzkim. Pierwotny gotycki charakter
zachowała jedynie okrągła baszta obronna, z której roztacza się malowniczy widok na
okolicę. Zamek położony na lewym brzegu Warty, pochodzący z II połowy XIV w. miał
charakter obronny, dlatego podejrzewano, że arcybiskupi w czasie wojen przechowywali
tutaj swój skarbiec. W 1836 r. hrabia Aleksander Toll przyczynił się do istotnych zmian w
architekturze uniejowskiego zamku oraz do założenia parku w stylu angielskim. Rodzina
Tollów była w posiadaniu zamku do 1918 r.
Dziś w zabytku mieści się elegancki hotel. Przestronnie urządzone apartamenty Kazimierza
Wielkiego, Władysława Jagiełły czy Kazimierza Jagiellończyka przenoszą gości w czasy
średniowiecznych władców. Pomieszczenia zamkowe ogrzewane są energią geotermalną.
Na zamku i jego dziedzińcu odbywają się turnieje rycerskie, pokazy sztuki średniowiecza,
pokazy tańca dawnego, biesiady staropolskie, festiwale ognia. Dla zwiedzających otwarta jest
zamkowa baszta oraz dziedziniec. Na grupową wycieczkę do salki podziemnej, gdzie znajdują
się lochy zamku, można umówić się z przewodnikiem.
Park Zamkowy w Uniejowie został założony w latach 1860-1870 przez ówczesnego
właściciela zamku – Aleksandra Tolla. Utworzony w stylu angielskim nawiązuje do
naturalnych ogrodów krajobrazowych. Park rozciąga się na 37 ha powierzchni na
lewobrzeżnej terasie zalewowej rzeki Warty. Do parku sprowadzono z najdalszych zakątków
świata egzotyczne okazy drzew.
Sporą część parku stanowią łęgi jesionowo-olszowe, wierzbowo-topolowe i szuwar
trzcinowy. Część południową, centralną i północno-zachodnią zajmuje grąd. Do cennych
gatunków chronionych należą m.in.: goździk kropkowany, grążel żółty, konwalia majowa,
zawilec gajowy. Interesującymi roślinami są okazy egzotyczne, tj. cypryśnik błotny, jarząb
szwedzki. Na terenie parku rosną 3 pomniki przyrody: kasztanowiec zwyczajny, dąb
szypułkowy i buk zwyczajny. Od strony zachodniej zachowała się część alei grabowej liczącej
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prawie 500 drzew. Aleja grabowa, według uniejowskich legend, przynosi szczęście
zakochanym.
Z naturą za pan brat
Uroczysko Zieleń o powierzchni 77 ha graniczy z zabytkowym parkiem. Na terenie tego
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, objętego ochroną prawną, wyznaczono ścieżkę
edukacyjno-turystyczną z 13 przystankami opisującymi najciekawsze walory, m.in. cenne
zbiorowiska leśne – grąd, łąki nad kanałem Ulgi, aleje, starorzecze, drzewa pomnikowe.
Wewnątrz kompleksu znajduje się polana stanowiąca malowniczą łąkę oraz starorzecze
zwane Niwką, w której zadomowiły się bobry. W lasach rosną jesiony, olchy i dęby.
Uroczysko otoczone jest łąkami i pastwiskami oraz sąsiaduje z polami uprawnymi. W trakcie
przemierzania ścieżki prowadzącej przez las łęgowy można usłyszeć śpiew modraszek,
kukułek, słowików, kosów, rudzików, pierwiosnków i świstunek.
Miasto nad Wartą
Walorem Uniejowa, umożliwiającym uprawianie turystyki wodnej, jest Warta, którą
wytyczony został szlak kajakowy „Rzeką Wartą” od Zbiornika Jeziorsko do Poznania. Rzeka
Warta jest prawym dopływem Odry. Jest trzecią co do długości rzeką w Polsce. W granicach
gminy Uniejów znajduje się 21,5 km rzeki. Po dawnym korycie Warty pozostały liczne
starorzecza, np. Niwka w uroczysku Zieleń, Struga Spicimierska, Siekiernik, Trzemeska Struga.
Woda rzeki Warty należy do II klasy czystości. Po obu stronach rzeki znajdują się wały
przeciwpowodziowe, a wzdłuż brzegów, na madach i piaskach wytworzyły się łąki i łęgi.
W dolinie rzeki Warty, w jej środkowym biegu, utworzono jedną z form ochrony przyrody w
gminie Uniejów – Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu. Głównymi walorami doliny
są: unikalna roślinność, niskie torfowiska, śródlądowe słone łąki oraz międzynarodowej rangi
ostoje ptactwa. Na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się
rezerwat faunistyczny „Dąbskie Błota”. Obejmuje on głównie łąki typu łęgów rozlewiskowych
i łęgów właściwych. Charakterystycznym elementem nadwarciańskich terenów są liczne
oczka wodne „torfiarki” porośnięte szuwarem błotnym. Na tym obszarze występują gniazda
lęgowe, m.in. gęgawy, łabędzia niemego, krzyżówki, cyraneczki, kulika, mewy śmieszki,
perkoza i żurawia.
Uniejów: aktywnie i zdrowo
Uniejów jest położony w dolinie Warty, objętej Nadwarciańskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu i częściowo pokrywającym się z nim Obszarem Natura 2000 Dolina Środkowej
Warty. Jest to zatem teren bardzo cenny przyrodniczo, gdzie znajdują się chronione zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne czy pomniki przyrody.
W mieście i gminie Uniejów uprawiana jest turystyka miejsko-kulturowa, rekreacyjna,
aktywno-sportowa, uzdrowiskowa, wiejska, biznesowa, pielgrzymkowa. Turystów do
odwiedzania miasta zachęca zróżnicowana i dobrze rozwinięta baza noclegowa (liczne
kwatery prywatne, pensjonaty i hotele) oraz gastronomiczna (kawiarnie, pizzerie,
restauracje). Uprawianiu turystyki aktywnej sprzyja piękna okolica, nieskażona przyroda i
dobra infrastruktura. Żeby zachęcić turystów do podziwiania tutejszych lasów, łąk,
6

zbiorników i oczek wodnych, rozlewisk oraz torfowisk, wytyczono specjalne trasy
turystyczne.
Spacer po zdrowie
Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą spędzić czas na szlaku wodnym, rowerowym,
konnym oraz pieszym, spacerując po wyznaczonych ścieżkach edukacyjnych. Przez gminę
Uniejów przebiegają szlaki rowerowe, pieszo-rowerowe i wodny.
Zakochaj się w sportach wodnych
Spływy kajakowe są wspaniałą formą aktywnego wypoczynku, niecodzienną przygodą,
gwarantują dobrą zabawę oraz ciekawie spędzony wolny czas 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)
Ekologicznie rowerem
Wybierając rower jako swój środek transportu, decydujesz się jednocześnie na pewien styl
życia, ekologiczny i zdrowy. Udowadniasz, że sprawy środowiska nie są ci obojętne. Rower
jest środkiem transportu, który nie wydziela spalin. Nie stoisz w korkach i nie wdychasz
miejskich zanieczyszczeń. Podczas jazdy rowerem możesz podziwiać piękne okolice Uniejowa
i odkrywać wcześniej nieznane miejsca. W każdym z tych miejsc możesz się na chwilę
zatrzymać i zrelaksować. W czasie jazdy na rowerze organizm wydziela endorfiny, zwane
hormonami szczęścia. Poprawiają samopoczucie i zwiększają zadowolenie. Wybierz się na
jeden ze szlaków rowerowych w Uniejowie. Bądź zdrowy i szczęśliwy.
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)
Czas na czterech kopytach
Daj się porwać przestrzeni oraz znakomitym warunkom dla jazdy konnej, jakie oferuje
Uniejów. Miasto leży na trasie łódzkiego szlaku konnego im. majora Henryka Dobrzańskiego
„Hubala”. To najdłuższy w Europie i najlepiej oznakowany szlak konny. Na terenie gminy
odbywają się spotkania hodowców koni. Uczestników imprez kulturalnych porywają pokazy z
udziałem konnych rycerzy. Na miłośników konnych rajdów czekają miejsca noclegowe wraz z
infrastrukturą przygotowaną dla zwierząt (Kasztel Rycerski). Na terenie Zagrody Młynarskiej
do użytku miłośników koni została oddana stajnia, w której przygotowano boksy dla
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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.
Kijki w modzie
W Uniejowie i okolicy można też z powodzeniem uprawiać nordic walking. Nie bez powodu
nordic walking został wymyślony jako uzupełnienie treningu dla biegaczy narciarskich.
Wprowadzając szybkie tempo, rotację barków oraz miękką pracę nóg, możemy energicznie
przemierzać szlaki w Uniejowie i przy okazji spalać zbędne kalorie. Korzyści z uprawiania tej
dyscypliny sportu jest wiele: regularne marsze z rodziną czy przyjaciółmi odciągają nas od
telewizorów, zmieniamy styl życia z siedzącego na aktywny, przebywanie na łonie przyrody
pomaga się wyciszyć i nabrać dystansu do rzeczywistości.
5.

Stawiamy na zrównoważony rozwój – jesteśmy przyjaźni środowisku, dbamy o
rozwój gospodarki i dbamy o dobro mieszkańców gminy

Eko gmina
Był czas, kiedy o unijnych inwestycjach i o geotermii nikt w Uniejowie nie śnił. Gmina miała
charakter rolniczy i była jedną z uboższych w Polsce. Konsekwentne działania zmierzające do
wykorzystania geotermalnego bogactwa Uniejowa przyniosły efekty i przyczyniły się do
metamorfozy gminy. Nastąpił nieoczekiwany przełom, zakończył się czas marazmu, pojawiły
się nowe szanse rozwoju. Drzemiący głęboko pod powierzchnią ziemi potencjał, walory
krajobrazowe oraz kilkusetletnia spuścizna bogatej historii miasta zostały wreszcie odkryte i
odpowiednio docenione. Wydobycie wody geotermalnej stało się motorem licznych
przemian w środowisku przyrodniczym, gospodarce i sferze społecznej. Odtąd kierunek
rozwoju Uniejowa wyznaczają funkcje usługowe w branży turystyczno-rekreacyjnej oraz
dynamiczny rozwój miasta i gminy. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
władze Uniejowa śmiało sięgają po unijne fundusze. Dzięki wielu inwestycjom o łącznej
wartości ponad 200 mln zł Uniejów staje się gminą nowoczesną, ekologiczną, przyjazną
środowisku i mieszkańcom.
Termy Uniejów
Wykorzystanie wody geotermalnej do celów rekreacyjnych i turystycznych możliwe jest dzięki
działaniom gminnej spółki PGK „Termy Uniejów” sp. z o. o. W okresie od 2008 do 2013 r.
diametralnie odmieniło się oblicze Uniejowa. Powstało kilka inwestycji pod wspólną nazwą
„Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”.
W większości zostały one sfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, a także funduszy krajowych i własnych.
Spółka „Termy Uniejów” jest ważnym pracodawcą w gminie, zatrudniającym ponad 300 osób,
przeważnie mieszkańców gminy. Wszystkie obiekty zarządzane przez „Termy Uniejów” są
przyjazne środowisku, ponieważ korzystają z ogrzewania geotermalnego. Atrakcje
turystyczne „Term Uniejów” tworzą spójną całość, łącząc walory geotermalne, przyrodnicze,
rekreacyjne, z bogatą historią miasta i urozmaiconą ofertą kulturalno-sportową.
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Szanse dla mieszkańców
Władze gminy Uniejów inwestują fundusze unijne nie tylko w rozwój bazy turystycznej i
rekreacyjnej dla przyjezdnych. Priorytetem polityki lokalnej jest dobro mieszkańców.
Podejmowanych jest więc wiele różnorodnych działań mających na celu poprawę jakości
życia w zakresie edukacji, pomocy społecznej, profilaktyki zdrowotnej, rozwoju infrastruktury
technicznej w gminie. Wszystko to z myślą o mieszkańcach. Konsekwencją tego, że w gminie
żyje się coraz lepiej, jest chociażby to, że mieszkańcy dbają bardziej o swoje potrzeby
kulturalne, towarzyskie, sportowe, edukacyjne oraz inicjują wiele działań oddolnych. Dobrym
ich przykładem jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, kluby sportowe, stowarzyszenia kulturalne
i związane z przedsiębiorczością. Mieszkańcy gminy Uniejów są aktywni, kreatywni i chcą
rozwijać swoje pasje.
Budujemy wiedzę
Mieszkańcy i odwiedzający gminę powinni posiadać odpowiednią wiedzę na temat walorów
przyrodniczych, kulturowych, historycznych oraz atrakcji turystycznych Uniejowa i okolic.
Świadomość potencjału i znaczenia miejscowości, w której się mieszka, odpowiednia wiedza
o swojej małej ojczyźnie przekładają się bezpośrednio na sposób postrzegania przez
mieszkańców własnego życia i otoczenia, poziom zadowolenia z nich, wpływają też na
podejmowane przez nich działania i decyzje, a także decydują o jakości promocji turystycznej
i zachęcania innych do odwiedzenia miejscowości.
W Uniejowie podejmowane są działania edukacyjne mające na celu poprawę wiedzy na
temat wykorzystania wód geotermalnych i innych odnawialnych źródeł energii, walorów
przyrodniczych i atrakcji turystycznych. Projekty te skierowane są dla różnych grup
społecznych, m.in.: uczniów szkół gminy Uniejów, pracowników samorządowych,
przedsiębiorców. Są wśród nich m.in. zajęcia terenowe, wizyty studyjne, wycieczki, prelekcje,
publikowanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych wydawanie publikacji naukowych
organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń.
6.

Prowadzimy przyjazną środowisku gospodarkę odpadową

Segregacja śmieci w gminie Uniejów
W Uniejowie prowadzona jest gospodarka odpadowa przyjazna środowisku. Mieszkańcy
mają możliwość segregowania śmieci i wrzucania ich do specjalnych pojemników. Na każdym
podwórku i osiedlu można znaleźć pojemniki w różnych kolorach – żółtym, niebieskim i
zielonym, do których można wrzucać określone przedmioty.
Do pojemnika żółtego wrzucamy opakowania z tworzyw sztucznych, metali oraz
wielomateriałowe, np.:
 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach i zakrętki, plastikowe torebki,
puszki po konserwach i napojach, czyste opakowania po jogurtach i serkach,
opakowania z metali kolorowych, kapsle, kartony po mleku, napojach, sokach.
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Nie wrzucamy:
 butelek i pojemników po olejach i smarach, butelek i pojemników z zawartością,
zabawek, baterii, puszek po farbach, opakowań po aerozolach.
Do pojemnika niebieskiego wrzucamy papier, np.:
 gazety, zeszyty, zniszczone książki, torby i opakowania papierowe, tekturę.
Nie wrzucamy:
 kartonów po mleku, napojach, sokach, papieru lakierowanego lub foliowanego,
papieru zatłuszczonego lub silnie zabrudzonego.
Do pojemnika białego wrzucamy szkło bezbarwne, np.:
 butelki po napojach bez zakrętek, szklane słoiki bez zakrętek, szklane opakowania po
kosmetykach.
Nie wrzucamy:
 porcelany, ceramiki, luster, żarówek, szkła okiennego.
Do pojemnika zielonego wrzucamy szkło kolorowe, np. kolorowe butelki bez zakrętek.
Nie wrzucamy:
 porcelany, ceramik, luster, szkła okiennego

Opracowanie: Karolina Smętkiewicz, UM Uniejów; źródło: www.ekouniejow.pl
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