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To najstarszy w Polsce, zarazem
nadal działający, zakład
przemysłowy oraz największa   
 w Europie czynna fabryka 
o technologii przedindustrialnej. 
W części Warzelni znajduje się
muzeum, a w nim wszystko to, 
co z ciechocińską solą i jej
wytwarzaniem jest związane.

Plac zlokalizowany jest przy ulicy
Staszica, tuż obok ciechociń-
skiego parku linowego i kortów
tenisowych, w bezpośrednim
sąsiedztwie najsłynniejszych 
w Europie tężni solankowych.
O bezpieczeństwo na terenie
obiektu dbają ratownicy WOPR*
*Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Świątynia z 1894r. wzniesiona dla
rosyjskich pacjentów oraz kura-
cjuszy wyznania prawosławnego,
odwiedzających uzdrowiska 
w Ciechocinku. Budynek wykona-
ny jest z drewnianych bali, bez
użycia gwoździ. W okresie II WŚ
w cerkwi mieściło się kasyno, co
uratowało ją przed zniszczeniem.

Przed dawnymi Łazienkami III
każdego lata rozkwitają
wielobarwne dywany kwiatowe.
Fantazyjne wzory zmieniane są
co roku. Do obsadzenia ciągu
spacerowego zaprojektowanego
przez Zygmunta Hellwiga zużywa
się średnio ok. 120 tys. sadzonek
roślin ozdobnych.

Kościół Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Ciechocinku to
kolegiata. W kolegiacie, tak jak 
w katedrze, istnieje kolegium
kanoników, lecz w przeciwieństwie
do katedry, w tym kościele nie
rezyduje biskup. Neogotycka
budowla wznoszona była od 1873r.
i trwała przez 11 lat.  aż do 1884r.

Sercem festiwalowego życia jest
położona w Parku Zdrojowym
Muszla koncertowa. Latem odby-
wają się tutaj występy, koncerty
oraz konkursy. Do najpopularniej-
szych należą “Festiwal Operowo-
Operetkowy” czy “Gala Polskich
Tenorów”. Unikalny charakter
nadają jej specjalne iluminacje
oraz zakopiańskie budownictwo.

To centrum reprezentacyjno-
konferencyjne, które pozostaje 
w pełnej dyspozycji Prezydenta RP.
Został wzniesiony na życzenia
Prezydenta RP I. Mościckiego, 
w połowie lat trzydziestych XX w.,
lecz on sam nigdy go nie odwiedził.
Obecnie znajduje się tam wystawa
dotycząca roli prezydenta RP.

Deptak ten funkcjonuje od 5 lat, 
a odsłanianie na nim pamiątko-
wych tablic na stałe wpisało się 
w kalendarz wydarzeń plenero-
wych, organizowanych z udziałem
znakomitości z dziedziny, filmu,
muzyki, sportu i medycyny.
Pierwszą osobą, która odsłoniła
swoją gwiazdę był Zbigniew
Boniek.

Budynek teatru powstał w 1891r. 
Został stworzony z myślą 
o rozrywce kuracjuszy i odwiedza-
jących ich rodzin. Teatr cieszył się
rosnąca publiką i juz po 10 latach
funkcjonowania został rozbudo-
wany o balkon i 2 loże, a jego
scena została poszerzona. Obecnie
oprócz spektakli, odbywają się tu
występy kabaretów.
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Zegar słoneczny to bardzo
specyficzny zegar, który odmierza
czas na podstawie zmiany pozycji
słońca, najczęściej wyrażony jako
lokalny prawdziwy czas słoneczny.
Zegar taki pozbawiony jest
własnego napędu, jego działanie
wykorzystuje obrotowy ruch Ziemi,
co pozwala zaliczyć go do klasy
zegarów naturalnych.

Powstał w 1934r. Zaprojektował
go Z. Hellwig (Partery Hellwiga)
Wskazówki zegara porusza
mechanizm ukryty w ziemi,
natomiast tarcza zegara zmienia
się wraz z porami roku. Do
obsadzenia jej potrzeba niekiedy
ok. 100 tys. sadzonek roślin i
obsadzenie całej tarczy zajmuje
fachowcom kilka dni.

Znajduje w samym centrum miasta i
stanowi symbol uzdrowisk działa-
jących w nim. Fontanna powstała 
 w 1926r., zaprojektowana przez 
j. Raczyńskiego. Jest elementem
ciągu wykorzystywanego do
produkcji soli. Jest ona zakończe-
niem głębokiego na 415 m. źródła
(źródło nr 11), z którego solanka 
jest kierowana na pobliskie tężnie. 

Miejsce nazwane na cześć autora
- Zygmunta Hellwiga - architekta 
i ogrodnika. Ozdobione jest
kobiercami kwiatowymi. Ciąg spa-
cerowy istnieje od 1934r. Obecnie
przyciąga kuracjuszy i turystów za
sprawą Fontanny na Parterach
Hellwiga, która cieszy widzów
spektaklem wodno-świetlnym. 

Fontanna z żabką zlokalizowana 
jest w Parku Zdrojowym, tuż obok
Pijalni Wód Mineralnych. Niegdyś
było to oczko wodne z kwiatami.
Obecny wygląd fontanna
zawdzięcza remontowi przepro-
wadzonemu w 2012 roku. 
Fontanna dodatkowo jest pięknie
podświetlona nocą.

To wyjątkowe miejsce, w którym
każdy zazna relaksu i odpoczynku.
Wnętrze groty to kilkanaście ton
soli bogatej w mikroelementy
potrzebne do stworzenia unikal-
nego mikroklimatu. Odpowiednia
temperatura, wilgotność oraz
ujemnie zjonizowane powietrze
wpływają korzystnie na nasze
zdrowie i samopoczucie. 

Fontanna powstała w 1927r. 
 Wcześniej Fontanna Jaś i Małgosia
znajdowała się w pobliżu Teatru
Letniego, następnie została
przeniesiona do centralnej części
Parku Zdrojowego. Uznano bowiem,
że zazieleniony teren parku będzie
bardziej pasować do bajkowych
postaci.

Utworzony w latach 1872-1875
według projektu Hipolita Cybul-
skiego po modyfikacji Franciszka
Szaniora. W parku spotkamy
ponad 140 gatunków roślin, w tym
pomnik przyrody – dąb szypułkowy
“Konstanty” o wys. ponad 22 m. 
i ob. 547 cm. Na ternie parku
znajdują się fonatnny, muszla
koncertowa oraz inne atrakcje.

Największa w Europie tego typu
budowla drewniana. Najpopular-
niejsza atrakcja  i symbol Ciecho-
cinka. Dwie pierwsze tężnie budo-
wano w latach 1824-1833, a trzecią
w 1859r. Konstrukcje świerkowo-
sosnowe wypełnione są tarniną, 
po której spływa solanka o stężeniu
5,8%. Parując tworzy mikroklimat
obfitujący w jod, sód, chlor, brom.

Atrakcje
Ciechocinka
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