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Sport wyczynowy
Ciechanowski Klub Sportowy „Jurand”
ul. 17 Stycznia 60C
06-400 Ciechanów
tel. 600 273 119
jurandciechanow.pl

piłka ręczna – iI liga,
seniorzy,
Głównym celem klubu jest praca z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz podnoszenie
poziomu sportowego zespołów biorących udział w zawodach lokalnych i ogólnokrajowych. Obecnie
prowadzone jest szkolenie zawodników w trzech sekcjach: piłka ręczna, koszykówka mężczyzn, kolarstwo
mężczyzn.

Miejski Klub Sportowy „Ciechanów”
ul. 3 Maja 7
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 95 40
Oficjalna strona: www.mksciechanow.pl
Serwis kibiców: www.mksonline.boo.pl

piłka nożna – Mazowiecka Liga Seniorów
seniorzy,
juniorzy starsi,
juniorzy młodsi,
żacy,
trampkarze.
Drużyny grają w Mazowieckiej Lidze.

Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”
ul. Kraszewskiego 8
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 41 54

Podnoszenie ciężarów – I liga,
seniorzy
młodzieżowcy,
juniorzy starsi,
juniorzy,
juniorzy młodsi,
młodzicy.
Klub odnosi sukcesy na arenie sportowej w kraju i zagranicą. Szkolą się w nim zawodnicy i zawodniczki.

Klub Pływacki Ciechanów
ul. 17 Stycznia 60B
06-400 Ciechanów
e-mail: ciechanowkp@gmail.com
www.kpciechanow.pl
Klub Pływacki Ciechanów jest organizatorem wielu imprez integracyjnych kierowanych głównie do małych
pływaków.

Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „Orka”
ul. 17 Stycznia 60 B
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 72 07
Klub specjalizuje się w pływaniu. Odnosi sukcesy na arenie krajowej.

Ludowy Klub Sportowy MATSOGI
ul. Kraszewskiego 8
06-400 Ciechanów
tel. 607 133 234
www.matsogi.pl
Klub szkoli dzieci i młodzież w Taekwon-Do ITF. Odnosi sukcesy na arenie krajowej.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Miejskie Ognisko
„Promyk”
ul. 17 Stycznia 56
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 46 89
Członkowie Ogniska skupieni są w 6 sekcjach: Taekwon Do WTF, Kick Boxing, Brydż Sportowy, Klub
Biegacza, Szachy, Klub Seniora. Klub odnosi sukcesy w sportach walki na arenie krajowej i zagranicą.

Ciechanowski Klub Jeździecki
ul. Pęchcin 3
06-400 Ciechanów
tel. (23) 673 22 43
kom. 608 597 042

Klub swoją działalność prowadzi w 2 sekcjach:
sekcja jeździecka
sekcja barwy i broni

Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy
ul. 3 Maja 7
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 41 61

Główne zadania stowarzyszenia:
przygotowanie materiałów w ramach szkolnych igrzysk sportowych
organizacja imprez w ramach eliminacji do finałów mazowieckich igrzysk młodzieży szkolnej
przygotowanie klasyfikacji punktowych i wyników eliminacji

Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. 17 Stycznia 60 B
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 55 69

Główne zadania stowarzyszenia:
szkolenie prewencyjne i przygotowawcze dla przyszłych kadr ratownictwa wodnego
prowadzenie kursów motorowodnych dla przyszłych kadr ratowników
organizacja imprez w ramach promocji działalności
współpraca z innymi jednostkami w sprawach związanych z ratownictwem wodnym

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin
ul. Świętochowskiego 5/5
06-400 Ciechanów
kom. 502 019 248
www.ckkk.eu
email: ckkk@ckkk.eu
W Klubie mogą trenować wszyscy, którym stan zdrowia pozwala na rekreacyjne uprawianie sportu.
Treningi prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania: od początkującego, poprzez grupę średnio
zaawansowaną, po kadrę klubu.
Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych, począwszy od dzieci, poprzez młodzież, a skończywszy na
dorosłych (bez górnej granicy wiekowej).

Stowarzyszenie Ciechanowska Grupa Rowerowa
kom. 512 068 652
06-400 Ciechanów
e-mail: stowarzyszenie.cgr@gmail.com
Klub działa na zasadach stowarzyszenia. Tworzą go osoby, dla których jazda na rowerze jest pasją.
Najlepszą formą jej realizacji jest współzawodnictwo w zawodach sportowych. To one gwarantują
niezapomniane przeżycia i umożliwiają wznoszenie się na wyżyny tego co nieosiągalne.

