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Warto przyjechać do Ciechanowa, stolicy północnego Mazowsza, pooddychać klimatem zielonego miasta. Położony jest w
centrum kraju, w dolinie rzeki Łydyni, w odległości 95 km od Warszawy i 120 km od Olsztyna, na skrzyżowaniu ważnych szlaków
komunikacyjnych łączących wschód z zachodem kraju (droga nr 60) oraz północ z południem (magistrala kolejowa).
Dzięki dogodnemu położeniu na obszarze Zielonych Płuc Polski, z dala od uciążliwego przemysłu oraz realizowanym
konsekwentnie inwestycjom proekologicznym, miasto ma czyste środowisko. Miejskie tereny zielone zajmują pow. ok. 37 ha.
Wzdłuż rzeki, w centrum Ciechanowa, rozciąga się obszar chroniony – zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Rzeki
Łydyni”, siedlisko wielu gatunków ptaków. Miasto jest członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski.
W Ciechanowie skupionych jest większość obiektów zapisanych do rejestru zabytków, wśród których na szczególną uwagę
zasługują: Zamek Książąt Mazowieckich, Kościół Farny, Ratusz - obiekt neogotycki, siedziba władz miejskich, Muzeum Szlachty
Mazowieckiej. Na dziedzińcu i pobliskich błoniach odbywają się koncerty muzyczne, festiwal Teatralny „Dionizje”, liczne imprezy
sportowe, spotkania ze średniowieczem. Wiele dzieje się też na ul. Warszawskiej – miejskim deptaku położonym w sercu miasta,
gdzie można odpocząć na stylowych ławeczkach i kawiarnianych ogródkach.
Ciechanów ma wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych: boisko Orlik, stadion, kilka nowoczesnych hal sportowych, odkryty basen,
korty tenisowe, krytą pływalnię, sztuczne lodowisko. Przy miejskich szkołach zbudowano wielofunkcyjne boiska o sztucznej
nawierzchni. W mieście powstaje coraz więcej miejsc hotelowych, restauracji, barów, pizzerii i pubów. W okolicach Ciechanowa
dynamicznie rozwijają się gospodarstwa agroturystyczne, gdzie można spędzić przyjemnie i pożytecznie czas.
Dzięki środkom unijnym powstała wewnętrzna pętla miejska, zrewitalizowano ratusz, zbudowana została nowa droga nad rzeką
Łydynią, wyremontowano przyległe do niej ulice. Polskie Koleje Państwowe modernizują linię kolejową, Dworzec PKP ma
zadaszone perony oraz podziemne przejście, powstają nowe wiadukty i przejścia. Modernizacja usprawni dojazd Ciechanowian
do dużych aglomeracji.
Na terenie miasta zarejestrowanych jest około 4,5 tys. podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy
mogą liczyć na preferencje podatkowe. Zachętą są też niewygórowane ceny nieruchomości, dobrze rozwinięta sieć banków i
instytucji okołobiznesowych oraz wykwalifikowana kadra.
Inwestorzy krajowi i zagraniczni przybyli do grodu nad Łydynią i znacząco rozbudowują swoje zakłady (niemieckie Wydawnictwo
Bauer, włoski koncern Delitissue, Telekomunikacja Polska S.A). Prężnie rozwijają się też lokalne ﬁrmy: Metaltech, Fanar,
Cedrob, Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska.
Ciechanów jest też ośrodkiem akademickim, działa tu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Menedżerska SIG,
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania.
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