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„Aubuś” otwarty! To nowy wybieg dla
czworonogów
Czeladź

Czeladź to najstarsze miasto powiatu będzińskiego oraz całego
Zagłębia Dąbrowskiego, które prawa miejskie otrzymało w XIII
wieku. Współcześni językoznawcy wskazują, że nazwa miasta
pochodzi od „czeladzi”, czyli ludności wiejskiej będącej na
odpłatnej służbie. Dziś w Czeladzi na powierzchni 16,57 km kw.
mieszka około 30 tysięcy osób. Miasto graniczy z Będzinem,
Sosnowcem, Katowicami i Siemianowicami Śląskimi.
W 1858 roku odkryto tu pierwsze złoża węgla kamiennego. Przez
lata w mieście działały dwie kopalnie węgla kamiennego:
„Saturn” oraz “Czeladź”, które stały się znaczącymi zakładami
przemysłowymi. Wokół nich powstawały kolonie robotnicze, z
charakterystycznymi budynkami wielorodzinnymi dla robotników,
tzw. familokami w dzielnicy Piaski. W przeciwieństwie do
pozostałych osiedli robotniczych nie są one z czerwonej cegły,
a z kamienia wapiennego.
Obecnie, w odremontowanym fragmencie kopalni „Saturn”,
powstała Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, której
wnętrze przypomina czasy maszyn parowych i pierwszych urządzeń
elektrycznych. To jeden z bardziej charakterystycznych
obiektów na mapie Szlaku Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego. Galeria jest otwarta dla zwiedzających, odbywają
się tu wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii oraz
wydarzenia muzyczne czy małe formy teatralne.
Charakterystyczną budowlą w mieście jest również wybudowany w
stylu neoromańskim kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika.
Znajdujący się tuż przy samym czeladzkim Rynku, na niewielkim
wzniesieniu, jest największym kościołem w Zagłębiu Dąbrowskim.
W Czeladzi urodził się Czesław Słania. To znany na całym
świecie projektant znaczków pocztowych i banknotów, który
został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa jako twórca
rekordowej liczby znaczków. Łącznie wykonał ich ponad tysiąc.
Filateliści odkryli, że Słania miał zwyczaj podczas
grawerowania znaczka umieszczania na nim mikroskopijnych imion
swoich bliskich, czyli tak zwanych tajnopisów.

Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Czeladzi
jest Ratusz.
Galeria/video
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zorganizowany został w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i
Męczennika w Czeladzi. Zanim zabrzmiały pierwsze dźwięki
Burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec wręczył pamiątkowe
statuetki „Patronius Artis”, czyli „Mecenas Sztuki”. Otrzymały
je dwa małżeństwa lekarzy, które były inspiratorami powstania
festiwalu: dr…
19 maja 2019 2 min read
Czeladź, Kultura

XX Festiwal Ave Maria
Zapraszamy na jedno z największych wydarzeń kulturalnych w
naszym mieście – jubileuszowy XX Festiwal Ave Maria.
Urozmaicony i atrakcyjny program tego wyjątkowego wydarzenia
jest gwarancją, że każdy znajdzie coś dla siebie. Żeby wziąć
udział we wszystkich koncertach, trzeba zaplanować aż sześć
wolnych wieczorów: 18 i…
7 maja 2019 2 min read
Czeladź

PszCzeladź 2019
Zapraszamy 11 maja na wyjątkowe wydarzenie, które powoli staje
się czeladzką tradycją. III Targi Pszczelarstwa i Ekologii
„PszCzeladź 2019” zachęcają atrakcyjnym programem do miłego
spędzenia soboty w Parku Kościuszki. Jak zobowiązuje nazwa,
pozostajemy w tematyce miodów, wyrobów pszczelich i ekologii.
Tym razem, poza wyczekiwanymi stoiskami…
7 maja 2019 1 min read
Czeladź, Kultura

Czeladzki Imprezownik na maj
Znany i lubiany Czeladzki Imprezownik przybiera nową formę. W
jednym miejscu zebraliśmy wszystkie ciekawe wydarzenia, które
odbędą w kwietniu. Każdy znajdzie coś dla siebie! W całym
mieście pojawiły się już plakaty. Jeśli zainteresowało Cię
jakieś wydarzenie, sprawdź szczegóły na stronie internetowej
lub w mediach społecznościowych…
2 maja 2019 1 min read
Czeladź, Turystyka i Rekreacja

Za nami III Ogólnopolski Turniej
Tańca
Towarzyskiego
o
Puchar
Burmistrza Miasta Czeladź
W Hali MOSiR w Czeladzi, odbył się III Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź.
Organizatorem wydarzenia pod patronatem Burmistrza Miasta
Czeladź był Uczniowski Klub Tańca Sportowego PERFECT i Szkoła
Tańca AKCENT z Będzina reprezentowany przez Państwa Barbarę i
Krzysztofa Kozana. W turnieju udział wzięło ponad…
2 kwietnia 2019 1 min read
Czeladź

Głosuj na Park Grabek w Konkursie
Modernizacja Roku 2018
Zachęcamy do głosowania w plebiscycie internetowym
Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2018, w którym o
główną nagrodę walczy nasz przepiękny Park Grabek. Jeżeli
chcesz wspomóc Park Grabek podczas walki o ten prestiżowy
tytuł kliknij TUTAJ (GŁOSUJ NA GRABEK). Głosować można
wielokrotnie (raz na dobę) do 21 maja 2019, na…
27 marca 2019 1 min read
Czeladź, Kultura

Dni Czeladzi 2019. Jakie będą?
Jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki,
fabryka przebojów znanych i lubianych, dwaj wybitni aktorzy w
nietypowych rolach: jeden w autorskim programie stand up, a
drugi jako frontman grupy rockowej, legenda sceny
alternatywnej, a także lokalne produkty muzyczne najwyższej
jakości – takie będą elementy…
13 marca 2019 1 min read
Czeladź, Rozwój i nauka

Samorządowcy z Ukrainy odwiedzili
Czeladź
Nasz urząd został odwiedzony przez przedstawicieli władz
samorządowych z ukraińskich miast. Krótka wizyta odbyła się w
ramach projektu Akademia Przywództwa „DOBRE – Decentralization
Offering Better Results and Efficiency”, a jej głównym tematem
były inwestycje realizowane na terenie Czeladzi.
Źrodło:www.czeladz.pl
21 lutego 2019 1 min read
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