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Pierwsza Mila dla Marty
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
Gospodarka i Inwestycje, Radzionków

Radzionków na równi z Gliwicami i
Gdańskiem
W Kielcach w ramach Kongresu Polityki Miejskiej zaprezentowano
zwycięzców i wręczono nagrody w III Ogólnopolski Konkursie
Miast. Jednym z laureatów został Radzionków, który otrzymał
tytuł Lidera zrównoważonego gospodarowania przestrzenią w
kategorii gmin miejskich w roku 2019. Tytuł przyznano za
pomysł i konsekwentne działanie w niełatwym…
14 listopada 2019 1 min read
Mieszkańcy, Radzionków

Jubileusze 100-lecia
W listopadzie dwie organizacje pozarządowe obchodzą 100-lecie
swojej działalności: Klub Sportowy „Ruch” Radzionków oraz Chór
Mieszany „Harfa”. Klub Sportowy „Ruch” Radzionków swoje
świętowanie jubileuszu rozpoczął już 18 sierpnia br. mszą
świętą oraz sportowym festynem na boisku przy ul. Knosały 113,
podczas którego odbyły się mecze…
14 listopada 2019 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Radzionków

Głosowanie w budżecie obywatelskim
województwa śląskiego
Rozpoczęło się głosowanie w I edycji Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Wśród 85 zadań znalazł
się projekt dotyczący budowy wielofunkcyjnego boiska (piłka
ręczna, koszykówka, siatkówka) wraz z 60m bieżnią oraz
skocznia w dal w Radzionkowie (teren przy ośrodku wychowawczy
MOW ul. Sikorskiego 7a). Zachęcamy do…
14 listopada 2019 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Radzionków

Wkrótce otwarcie obwodnicy
Zakończono już budowę kolejnego etapu obwodnicy, która łączy
ul. Schwallenberga z ul. Knosały. 12 listopada odbył się
odbiór końcowy robót budowlanych drogi łączącej ul. Długą z
ul. Knosały (etap III obwodnicy), następnie rozpoczęto
działania związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W
ramach zadania wybudowano drogę…
14 listopada 2019 1 min read
Radzionków, Turystyka i Rekreacja

Zagospodarowanie terenu „Szkały”
W perspektywie najbliższych lat planujemy stworzenie w
Radzionkowie kolejnej przestrzeni sprzyjającej fizycznej
aktywności. Tym razem ma to być teren tzw. Szkały w północnej
części naszego miasta. Obecne nieużytki mają zostać
przekształcone w ośrodek sportów ekstremalnych przy pełnym
zachowaniu jego walorów przyrodniczych i ukształtowania
terenu. W…
14 listopada 2019 1 min read
Mieszkańcy, Radzionków

Historia Maloków z Radzionkowa
Wczoraj w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do
ZSRR w 1945 roku odbyła się promocja książki Artura Paczyny
pt. „Malokowie z Radzionkowa i okolic”. Podczas spotkania
autor opowiedział o sposobach pozyskiwania informacji na temat
członków rodziny oraz o pracy nad książką. Po prezentacji
można było nabyć…
12 listopada 2019 1 min read
Mieszkańcy, Radzionków

Obchody 101 Rocznicy
Niepodległości

Odzyskania

11 listopada br. pod Pomnikiem Powstańców Śląskich odbyły się
miejskie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Na
placu Letochów zgromadzili się przedstawiciele władz miasta,
poczty
sztandarowe,
delegacje
pozarządowych, służb mundurowych,

szkół,
organizacji
zakładów pracy oraz

mieszkańcy. Po uroczystym odegraniu i odśpiewaniu Hymnu
Państwowego oraz Hejnału Miasta, w wykonaniu…
11 listopada 2019 1 min read
Mieszkańcy, Radzionków

Cykl 5-biegów dla dzieci
Rusza Radzionkowsko – Bytomski cykl biegów dla dzieci i
młodzieży szkół podstawowych. Pierwszy bieg już 16 listopada
na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie,
kolejny bieg odbędzie się 23 listopada. Biuro zawodów czynne
jest od godz. 9:00, start o 10:00. Wpisowe 5 zł – jeden…
5 listopada 2019 1 min read
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