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Radzionków
Radzionków to miasto w powiecie tarnogórskim. Liczy około 16
tysięcy mieszkańców i ma 13,15 km kw. powierzchni. Według
legendy przez te tereny miał przechodzić św. Wojciech ze swym
bratem Radzimem Gaudentym i nawracał tutejszą pogańską
ludność. Mieszkańcy Radzionkowa często są nazywani Cidrami.
Wszystko za sprawą cydru, który na teren gminy mieli przywieźć
z Francji żołnierze napoleońscy. Do dziś cydr można dostać u
lokalnych wytwórców.

Radzionków ma własne morskie opowieści, a to za sprawą statku
M/S Radzionków, który rozsławił gminę pływając po morzach i
oceanach. Do 2016 roku statek kursował głównie na Morzu
Śródziemnym, miał ponad 123 metry długości.
Radzionków słynie z wypieków, odwiedzający Muzeum Chleba,
Szkoły i Ciekawostek w tym mieście mogą samodzielnie upiec
bułkę podczas zwiedzania ekspozycji.
W mieście działa Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945. Znajduje się w nim stała wystawa poświęcona
pamięci i tragicznym losom tysięcy mieszkańców regionu
wywiezionych na przymusowe prace do ZSRR.
W Radzionkowie mieści się nietypowy, bo siedliskowy ogród
botaniczny, czyli Śląski Ogród Botaniczny. Jego głównym celem
jest czynna ochrona gatunków roślin oraz rzadkich zbiorowisk
roślinnych, które są zagrożone w naturalnym środowisku.
Większość powierzchni ogrodu to właśnie siedliska naturalne,
czyli takie, które nie zostały zmienione wskutek działalności
człowieka. Wstęp jest bezpłatny.
Najbardziej charakterystyczną postacią związaną z Radzionkowem
jest św. Wojciech.

Galeria/video

Artykuły archiwalne
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Punkt Szczepień Powszechnych w Radzionkowie
21 kwietnia miała miejsce wizytacja przedstawicieli Narodowego
Funduszu Zdrowia w radzionkowskim Punkcie Szczepień
Powszechnych. Punkt ten został utworzony przez Gminę

Radzionków oraz Centrum Medyczne Kardio.CLINIC & TE-VITA,
która będzie operatorem medycznym akcji szczepienia. Punkt
został zorganizowany w sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 1 (byłe…
23 kwietnia 2021 1 min read
Mieszkańcy, Radzionków
Radzionków: rok 2020 w statystyce
Dane statystyczne, dotyczące mieszkańców miasta w 2020 roku
Liczba mieszkańców – 15862 Liczba urodzeń – 143 Liczba zgonów
– 218 Liczba zameldowań – 388 Liczba zawartych ślubów
cywilnych w USC – 16 Najczęściej nadawane imiona dzieciom –
Emilia, Julia, Liliana, Tymon i Igor
18 stycznia 2021 1 min read
Mieszkańcy, Radzionków
Nagrody za wysokie wyniki sportowe
Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznawanie
nagród za wysokie wyniki sportowe. Wnioski można składać do 28
lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Radzionków. Nagrody
przyznawane będą za wyniki sportowe osiągnięte w okresie 1
stycznia – 31 grudnia 2020 roku. Przyznanie nagród nastąpi do
15 kwietnia 2021…
5 stycznia 2021 1 min read
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Wspólna inwestycja Bytomia i Radzionkowa wpłynie na komfort
mieszkańców
Dzisiejsze porozumienie, jakie podpisaliśmy z gminą Radzionków
z pewnością zadowoli mieszkańców ulicy Kadłubka oraz
potencjalnych inwestorów. Jego celem jest nie tylko budowa
drogi łączącej ul. Kadłubka z ul. Długą, co wpłynie na komfort
mieszkających tam osób, ale również przygotowanie znajdujących
się tam terenów pod inwestycje…
15 grudnia 2020 2 min read
Kultura, Radzionków
Radzionkowska Barbórka
W najbliższy piątek Barbórka. W tym roku, ze względu na

obostrzenia pandemiczne będzie miała nieco skromniejszy
wymiar. Wczesnym porankiem mieszkańców obudzą dźwięki
górniczej orkiestry, o godzinie 8.30 w kościele Św. Wojciecha
zostaną odprawione godzinki do Św. Barbary, a o godz. 9.00
msza św. w intencji…
2 grudnia 2020 1 min read
Kultura, Radzionków
Talentiada 2020
12 grudnia w Centrum Kultury „Karolinka” odbędzie się konkurs
wokalny „XI Talentiada”. Gra jest warta świeczki, ponieważ
konkurs to nie tylko statuetka i dyplom przygotowany dla
zwycięzcy, ale Grand Prix, czyli nagroda rzeczowa – voucher na
nagranie wybranej przez siebie piosenki w studiu
muzycznym oraz możliwość prezentacji swoich…
24 listopada 2020 1 min read
Kultura, Radzionków
Znaczek upamiętniający deportacje Górnoślązaków do ZSRR
W piątek, 6 listopada br., Poczta Polska wprowadziła do obiegu
znaczek pocztowy emisji „75. rocznica Tragedii Górnośląskiej”.
Autor projektu, Adam Kultys, przedstawił na znaczku lokomotywę
z wagonami towarowymi na torach kolejowych, z prawej strony
fragment kopalni na Śląsku oraz Donbas. Oprócz znaczka Poczta
Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę…
13 listopada 2020 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Radzionków
Wyniki głosowania w Budżecie Partycypacyjnym Powiatu
Tarnogórskiego
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców Radzionkowa, nasz
projekt „Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z
ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w
Radzionkowie” zdobył największą liczbę głosów w Budżecie
Partycypacyjnym Powiatu Tarnogórskiego. Projekt ten zostanie
zrealizowany w przyszłym roku. Dziękujemy wszystkim, którzy w…
29 października 2020 1 min read
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