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Rok 2019 to rok wielkiego jubileuszu – 100-lecia pszczelarstwa w Or-
nontowicach. Obecnie działające Rejonowe Stowarzyszenie Pszczela-
rzy z siedzibą w Ornontowicach kontynuuje pracę Koła Pszczelarzy, 
będącego następcą Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego. Obecnie 
zrzesza 52 członków z miejscowości: Ornontowice, Orzesze Jaśkowice, 
Ruda Śląska, Zabrze, Przyszowice, Czerwionka – Leszczyny, Goczałko-
wice, Świętochłowice, Bujaków, Gierałtowice, Strumień, Bytom, Bru-
dzowice, Dębieńsko, Książenice. 

Chociaż członkowie Stowarzyszenia pochodzą z różnych stron, to 
co miesiąc spotykają się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Or-
nontowicach. Na zebraniach omawiane są tematy związane z pszcze-
larstwem, ochroną środowiska w jakim żyją pszczoły, problemy zani-
kających pożytków dla pszczół powodowanych np. przez wycinanie 
drzew miododajnych oraz monokulturą upraw rolnych, jak również 
bieżące sprawy związkowe i pszczelarskie.

Historia Stowarzyszenia zaczyna się w 1919 roku od założenia z inicja-
tywy ówczesnego Naczelnika Gminy Ornontowice Ignacego Zdziebli-
ka i ks. proboszcza Józefa Grunta, wielkich miłośników ogrodnictwa 
i pszczelarstwa – Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego. Ówczesny 
zarząd stanowili: Alojzy Pietruszka, Jan Pawełek i Teodor Grzegorzek.

W latach 20. i 30. ubiegłego stulecia zebrania Towarzystwa od-
bywały się regularnie w salce Domu Gminnego w Ornontowicach, 

historia pszczelarstwa w ornontowicach
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a tematyką zebrań było nie tylko pszczelarstwo, ale też ogrodnictwo 
i sadownictwo. W 1934 roku na walnym zebraniu wybrano nowy za-
rząd w osobach Jana Adamczyka, Wiktora Posiłka, Augustyna Cypry-
sa, pod przewodnictwem Jana Widucha. I ten skład pozostał niezmie-
niony do wybuchu II wojny światowej. W latach okupacji hitlerowskiej, 
zawieszono pracę miejscowej organizacji. 

Po wyzwoleniu, Towarzystwo wznowiło swoją działalność. Stało 
się to 12 sierpnia 1945 roku. Na zebraniu byłych członków Towarzystwa 
i nowych sympatyków tej organizacji, postanowiono zmienić nazwę To-
warzystwa na Koło Pszczelarzy. Prezesem ponownie został Jan Widuch. 

Przez ponad dwadzieścia następnych lat Koło borykało się z wielo-
ma trudnościami, związanymi ze zmianami administracyjnymi, cho-
robami pszczół, włącznie z zawieszeniem działalności. Jednak w 1968 
roku ponownie powołano do życia Koło Pszczelarzy w Ornontowicach, 
a prezesem został Henryk Swoboda, który pełnił tę funkcję do 1997 
roku.

W latach siedemdziesiątych do Koła zaczęli wstępować nowi 
członkowie, nie tylko z Ornontowic, ale i z Bujakowa, Orzesza Jaśkowic, 

Wojewódzki Zjazd Pszczelarzy w Ornontowicach 
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czy Dębieńska. Nastąpił wzrost pasiek i liczby rodzin pszczelich. Praca 
ornontowickich pszczelarzy spotkała się przychylnością Zarządu Wo-
jewódzkiego w Katowicach. W dowód uznania, właśnie w Ornontowi-
cach, postanowiono zorganizować Wojewódzki Zjazd Pszczelarzy. Od-
był się on 10 maja 1970 roku w miejscowym Domu Kultury.

Biorący udział w zjeździe najlepsi pszczelarze z całego wojewódz-
twa śląskiego, a było ich około 300, mieli możność zapoznania się z do-
robkiem ornontowickich kolegów zaprezentowanym na wystawie pło-
dów rolnych i pszczelich, zorganizowanej przez miejscowych pszczela-
rzy i rolników oraz uczniów Technikum Rolniczego w Ornontowicach.

Aktywność Koła nie skupiała się tylko na pracy w pasiece i działal-
ności edukacyjnej. Dużą popularnością wśród pszczelarzy cieszyły 
się wycieczki w Beskidy, do Kotliny Kłodzkiej, muzeów pszczelarstwa 
i wzorowych pasiek na terenie kraju. Nawiązano kontakt z pasiekami 
za granicą. 

Objawami prężnej działalności był wzrost liczby członków Koła, 
które pod koniec lat 70. liczyło 82 osoby oraz liczby rodzin pszczelich, 

Rozwinięcie sztandary WZP Katowice 
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Konkurs pszczelarski o puchar wójta 

które wzrosły do 620 w 92 pasiekach. Przełożyło się to na zwiększenie 
ilości miodu z jednej rodziny pszczelej do kilkunastu kilogramów, re-
kordzistą został Henryk Filla, który w 1975 roku otrzymał średnią wy-
dajność 20 kg z ula. W 1978 roku pasieka Henryka Swobody została 
uznana jako pasieka reprodukcyjna do hodowli matek pszczelich.

Niestety, po latach bardzo intensywnego rozwoju, nastał okres niepo-
myślny dla pszczelarstwa w Ornontowicach i okolicy. Lata 80. zahamo-
wały wspaniały rozrost pasiek i rodzin pszczelich. Na skutek podjętej 
budowy nowej kopalni węgla kamiennego w Ornontowicach, która 
przejęła 100 ha gruntów ornych zmniejszył się teren upraw miododaj-
nych. Na placu budowy wycięto bardzo dużo drzew i krzewów posa-
dzonych przez pszczelarzy we wcześniejszych latach. Również w tam-
tym okresie do pasiek w Polsce trafił pajęczak Varroa destruktor, który 
okazał się bardzo niebezpieczny dla pszczół. Nastąpiło ich masowe wy-
mieranie. Z problemem tym pszczelarze borykają się do dzisiaj.

Mimo ówczesnych trudności pszczelarze ornontowiccy wzię-
li udział w Międzynarodowym Kongresie Pszczelarzy w Warszawie. 
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Ważnym wydarzeniem było również poświęcenie sztandaru Woje-
wódzkiego Związku Pszczelarzy Katowice, które decyzją zarządu WZP 
postanowiono zorganizować w Ornontowicach, co było dla Koła wiel-
kim wyróżnieniem i zaszczytem. Uroczystość odbyła się 9 maja 1987 
roku w kościele parafialnym z udziałem wicewojewody Józefa Zbiesz-
czyka, przedstawicieli Polskiego Związku Pszczelarskiego z Warszawy, 
zarządu WZP Katowice na czele z prezesem Zdzisławem Zajdą, pszcze-
larzami ornontowickiego koła oraz licznie zebranymi mieszkańcami 
Ornontowic oraz gośćmi z sąsiednich miejscowości. 

Przywróciło to prestiż ornontowickim pszczelarzom i wpłynęło na 
ożywienie ich działalności w następnym dziesięcioleciu. Organizowa-
no spotkania, które niejednokrotnie były zebraniami szkoleniowymi. 
Prelegenci, oprócz przekazów słownych przygotowywali, nowoczesne 
wówczas, przeźrocza i filmy wideo dotyczące chowu pszczół, prowa-
dzenia pasiek oraz zwalczania chorób pszczół. We współpracy z dyrek-
cją kopalni „Budryk” nasadzono wiele nowych drzew i krzewów wokół 
kopalni. Ponownie zwiększyła się ilość członków Koła, a wraz z nimi 

Spotkanie w pasiece Jana Gabrysia 
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również ilość rodzin pszczelich. Dużym wsparciem dla Koła Pszczela-
rzy stała się coroczna dotacja z Urzędu Gminy Ornontowice, przezna-
czana na potrzeby organizacyjne.

21 stycznia 1997 roku, Koło Pszczelarzy w Ornontowicach, na mocy po-
stanowienia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, przyjęło nową nazwę: 
Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach. Za-
kresem działania obejmowało miejscowości Ornontowice, Orzesze Jaś-
kowice, Gierałtowice, Bujaków, Rudę Śląską, Czerwionkę-Leszczyny. 
Prezesem został Jerzy Nocoń, zastępcą Paweł Banaś. Henryk Swoboda 
3 stycznia został prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Ka-
towicach. Stowarzyszenie w dalszym ciągu rozwijało swoją działalność 
propagując rozwój pszczelnictwa, pozyskując nowych członków, po-
większając pasieki i rodziny pszczele. Działalność rozszerzała się na 
współpracę z Gminą, organizacjami samorządowymi i społecznymi. 

W 1997 roku prezesem został Paweł Banaś, który pełnił tę funkcję 
do 2015 roku, a członkami zarządu: Franciszek Pisarek, Jerzy Nocoń, 

Spotkanie w pasiece Seweryna Kalabisa, Brenna 
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Stanisław Kozielski. W tymże roku uroczyście obchodzono 80-lecie 
istnienia pszczelarstwa w Ornontowicach. Komitetowi organizacyj-
nemu przewodniczył prezes Paweł Banaś. Zaproszono przedstawicieli 
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, władz związków 
pszczelarskich, sąsiednich kół, jak również władz samorządowych 
powiatu mikołowskiego, gminy Ornontowice i gmin sąsiednich oraz 
przedstawicieli organizacji społecznych.

18 września uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą, 
koncelebrowaną przez kapelana pszczelarzy ks. kanonika Jerzego Kem-
pę i proboszcza parafii Ornontowice ks. Jerzego Kiełbasę. Druga część 
uroczystości odbyła się w Domu Kultury. Były przemówienia gospo-
darzy i gości, gratulacje, wręczono odznaczenia zasłużonym pszczela-
rzom. Na zakończenie odbyła się wspólna biesiada. 

Jubileuszem 80-lecia ornontowickich pszczelarzy zamknięto pewien 
etap miejscowego związku. Zadowoleniu z dobrze wykonanej pracy 
na przestrzeni minionych lat towarzyszyły plany dalszej pracy w nad-
chodzącej nowej dekadzie i zarazem w nowym tysiącleciu. Z pełną 

Zarząd w latach 90. 
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świadomością myślano o konieczności zwarcia szeregów, by z nowym 
zapasem sił przekazywać swoją wiedzę młodemu pokoleniu, aby nie 
zabrakło pszczelarzy, którzy z pasją będą kontynuować dobre tradycje 
pszczelarskie. Ze zdwojoną siłą przystąpiono do działań związanych 
z propagowaniem pszczelarstwa. W obliczu nasilających się chorób 
pszczół, rozpoczęto systemową walkę z warrozą. Na każdym zebraniu 
omawiane były tematy dotyczące hodowli pszczół, higieny w pasiece 
i walki z chorobami. Atrakcyjności comiesięcznym zebraniom doda-
wał fakt, że każde następne spotkanie odbywało się w innej pasiece, 
w innym środowisku – nierzadko w pasiece zaprzyjaźnionych pszcze-
larzy z Czech i Słowacji.

W 2004 roku Zarząd Stowarzyszenia zorganizował konkurs na wzorową 
pasiekę. Komisja Konkursowa przyznała pierwszą nagrodę pasiece Pa-
wła Banasia, drugą otrzymał Jan Gabryś, a trzecią Jerzy Nocoń. W tym 
samym roku została podjęta decyzja o ufundowaniu sztandaru dla Sto-
warzyszenia. Sztandar zakupiono ze składek członkowskich oraz dzięki 
finansowemu wsparciu sponsorów. Uroczystość poświęcenia sztandaru 

Poświęcenie sztandaru przez ks. kanonika Jerzego Kempę 
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odbyła się 11 grudnia 2005 roku. Dalsza część wydarzenia odbyła się 
w Domu Kultury w Ornontowicach. Prezes Paweł Banaś witając zapro-
szonych gości, pszczelarzy oraz miejscową społeczność, podziękował ze-
branym za przybycie i wyraził wielką radość oraz zadowolenie z faktu 
ufundowania sztandaru. Po przekazaniu sztandaru Pocztowi Sztandaro-
wemu, wręczono odznaczenia zasłużonym pszczelarzom. Złotą odzna-
kę Polskiego Związku Pszczelarzy otrzymali: Paweł Banaś, Jerzy Nocoń, 
srebrną: Józef Chuchro, Seweryn Kalabis i Wiesław Miszczak, brązową: 
Hildegarda Banaś, Krzysztof Kruszyna, Brunon Furczyk oraz Eugeniusz 
Szala. Złotą odznakę również otrzymał Krzysztof Pataląg – prezes Koła 
Wyry. Kilku osobom wręczono statuetki pszczelarskie w dowód podzię-
kowania za okazany szacunek wobec pracy i trudu pszczelarskiego. Na 
zakończenie prezes zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek przy-
gotowany przez lokalne gospodynie – żony pszczelarzy.

Od tej pory pszczelarze godnie prezentują swój sztandar na uro-
czystościach gminnych i powiatowych oraz imprezach organizowanych 
przez Śląski Związek Pszczelarzy. Poczet Sztandarowy bierze także 

Wręczenie odznaczeń zasłużonym pszczelarzom po przekazaniu sztandaru 
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udział w radosnych uroczystościach towarzyszących życiu pszczelarzy 
oraz w smutnych momentach pogrzebów naszych członków.

Kolejne lata pracy Stowarzyszenia skupiały się przede wszystkim 
na jak najlepszej pracy z pszczołami, leczeniem chorób, zwiększaniem 
swojej wiedzy pszczelarskiej poprzez uczestniczenie w szkoleniach i pre-
lekcjach. Odwiedzano również pasieki zaprzyjaźnionych pszczelarzy. 

Grudniowy czas wolny od prac pasiecznych poświęcony został 
przygotowaniom święta patrona pszczelarzy – św. Ambrożego. Pszcze-
larze spotykali się i nadal się spotykają wtedy na mszy św. w koście-
le parafialnym w Ornontowicach, a następnie udają na poczęstunek 
i zabawę. 

Dożynki powiatu Mikołów 



14

Pieśń pszczelarska
Z okazji Świętna patronalnego Św. Ambrożego obchodzonego w grud-
niu, na rozpoczęcie mszy śpiewana jest pieśń na melodię: „Pod Twą 
obronę Ojcze na niebie...”

Przed Twe ołtarze Ojcze na niebie, 
Niesiemy dary pracowitych pszczół, 
I zapalamy świece woskowe,
Niech ich blask sławi wciąż majestat Twój.

Tyś mądrość swoją rozlał po świecie 
I życie pszczoły opatrzyłeś nią
Dziś więc w podzięce za dobroć 
Twoją Składamy wota, które hołdem są.

Obroń pasieki od groźnych chorób, 
Głodu i klęski, co żywiołem zwą,
I nas pszczelarzy osłoń swą dłonią, 
I dniem i nocą w Swej opiece miej.

Grudniowe spotkanie podczas święta patrona pszczelarzy – św. Ambrożego 
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Na corocznych zebraniach sprawozdawczych podsumowywano 
zawsze wykonanie zaplanowanych zadań, ustalano terminarz zebrań 
szkoleniowych, wyjazdowych, a na zebraniach sprawozdawczo-wybor-
czych dokonywano jedynie nieznacznych korekt w składzie zarządu. 
Prezesem nadal pozostawał Paweł Banaś, zastępcą Jerzy Nocoń, skarb-
nikiem Seweryn Kalabis. Taki skład zarządu pozostawał do 2015 roku.

20 grudnia 2008 roku Ornontowickie Stowarzyszenie po raz drugi goś-
ciło delegatów Nadzwyczajnego Zjazdu Śląskiego Związku Pszczelarzy 
w Katowicach. Zjazdowi towarzyszyły burzliwe dyskusje delegatów. 
Podjęto wówczas uchwałę o zawieszeniu Śląskiego Związku Pszczelarzy 
Katowice w strukturach ogólnopolskich Polskiego Związku Pszczela-
rzy Warszawa, co skutkowało całkowitym odłączeniem się i usamo-
dzielnieniem. Miłym akcentem było odznaczenie prezesa Pawła Bana-
sia medalem Polskiego Związku Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżonia.

Zebrania w 2009 roku, to głównie przygotowania do obchodów 90-le-
cia istnienia pszczelarstwa w Ornontowicach. Pomimo zwiększenia 

Zebranie u Brunona Furczyka
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obowiązków związanych z przygotowaniem uroczystości, na zebra-
niach w dalszym ciągu szukano rozwiązań problemów związanych 
z pszczelarstwem. Znaleziono też czas na tradycyjne spotkanie w pa-
siece jednego z członków Stowarzyszenia. W lipcu zorganizowano wy-
jazdowe zebranie do pasieki Kazimierza Górnioczka w Borowej Wsi. 
Po omówieniu bieżących spraw pszczelarze odpoczywali przy kawie, 
mogąc porozmawiać o sprawach nie tylko związanych z pszczołami. 

10 października 2009 roku, po uroczystej mszy św. którą konce-
lebrowali księża: Jerzy Kempa, Grzegorz Kotyczka i Jerzy Kiełbasa, 
z udziałem sztandarów zaprzyjaźnionych kół i miejscowych organizacji 
społecznych, w Centrum Kultury ARTeria odbyła się dalsza część uro-
czystości 90-lecia pszczelarstwa w Ornotowicach. Przybyli tam prezesi 
sąsiednich kół, starosta Mikołowa, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy 
w Katowicach. Zostały wręczone medale, upominki i dyplomy. Szcze-
gólnego wsparcia, tak finansowego, jak również i we wszelkich innych 
sprawach związanych z obchodami 90-lecia, udzielił Wójt Gminy Or-
nontowice Kazimierz Adamczyk. W podziękowaniu został odznaczo-
ny Złotym Medalem Śląskiego Związku Pszczelarstwa w Katowicach. 

Spotkanie w szkole podstawowej w Bujakowie 



17

Odznaczenia otrzymali również: ks. Jerzy Kempa, Józef Smerczek. Srebr-
ny medal – Stanisław Lorenc i Henryk Filla. Brązowy medal: Józef Chu-
chro, Jolanta Witkowska, Jan Gabryś, Kazimierz Górnioczek, Henryk 
Blukacz, Stanisław Jopert oraz Józef Taubner. Odznaki PZP otrzymali: 
złote – Seweryn Kalabis, Zenon Dłucik, srebrne – Hildegarda Banaś, 
Henryk Buchalik, Erwin Drewniok, Brunon Furczyk, Eryk Malcher-
czyk, Zygmunt Mościński, Krzysztof Kruszyna, Eugeniusz Szala, Józef 
Szybilski, Jan Wiechoczek, brązowe – Zbigniew Aleksander, Sebastian 
Baron, Stanisław Grzibek, Ernest Winkler. Wręczono również upo-
minki, książki i dyplomy w podziękowaniu za pracę na rzecz Stowarzy-
szenia, pszczelarstwa oraz za wsparcie finansowe ze strony sponsorów.

W roku obchodów 90-lecia Stowarzyszenie liczyło 38 członków 
posiadających razem 740 rodzin pszczelich. Rok jubileuszowy zakoń-
czono tradycyjnym, grudniowym spotkaniem mikołajkowo-opłatko-
wym gdzie podsumowano wszystkie szczególne wydarzenia.

Następne lata obfitowały w wiele wydarzeń. Z pszczelarzami z całego 
województwa pszczelarze z Ornontowic mogli się spotkać w Szczyrku 

Spływ Dunajcem
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w „Orlim Gnieździe” na corocznym szkoleniu organizowanym przez 
Śląski Związek Pszczelarzy. Oprócz tego uczestniczono we wszelkiego 
rodzaju szkoleniach organizowanych przez różne organizacje pozarzą-
dowe oraz Koła Pszczelarzy. Również na zebrania zapraszani byli pre-
legenci z różnych dziedzin związanych z pszczelarstwem i ekologią. Jak 
wcześniej organizowano integrujące środowisko wycieczki, między in-
nymi w Pieniny, do Sądeckiego Bartnika i na Dni Pszczelarskie w różne 
rejony kraju.

Od 2013 roku członkowie Stowarzyszenia mają możliwość udziału w re-
kolekcjach dla pszczelarzy organizowanych z inicjatywy ks. Grzegorza 
Kotyczki, członka Stowarzyszenia, który w 2012 roku został Kapelanem 
Śląskich Pszczelarzy. Jedna ze pasiek Stowarzyszenia została pasieką 
hodowlaną matek pszczelich programu krzyżowniczego „Karolin-
ka”. Prowadzi ją mistrz pszczelarski Seweryn Kalabis. Przez cały czas 
działalność Stowarzyszenia nastawiona jest na propagowanie pszcze-
larstwa, ekologii i dobrych tradycji wyniesionych z długotrwałej dzia-
łalności pszczelarskiej na Śląsku. Aby przybliżyć młodemu pokoleniu 

Wycieczka do Sądeckiego Bartnika
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Szkolenie Fundacji Ekoostoja w Ornontowicach, 2018

tę pasję organizowane są spotkania w szkołach i przedszkolach oraz 
warsztaty pszczelarskie dla osób dorosłych.

W 2015 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ustąpił poprzed-
ni zarząd. W jawnym głosowaniu wybrano nowy zarząd w osobach: 
Seweryna Kalabisa – prezes, LeokadięGospodorz – wiceprezes, Stefana 
Niedobeckiego – skarbnik oraz Ewę Makuch – sekretarz. Nowy zarząd 
postanowił kontynuować tradycje poprzednich lat organizując spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, którzy z pasją opowiadają o pracy z pszczo-
łami. Między innymi Stowarzyszenie gościło państwa Wiśniowskich 
z koła pszczelarskiego Bojszowy. Opowiadających barwnie i z humo-
rem o zagrożeniach grożących pszczołom. Również ciekawym wykła-
dem był temat ekologii w prowadzeniu pasieki. Spotkanie to prowa-
dził przedstawiciel firmy ProBiotics prezentujący preparaty ApiFarma 
i ApiBioFarma, których stosowanie poprawia kondycję rodzin pszcze-
lich, zwiększa odporność na choroby oraz poprawia warunki sanitarne 
w gnieździe i w pasiece. 
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Nawiązana w tych latach współpraca z Dyrekcją Centrum Kultu-
ry i Promocji ARTeria miała na celu propagowanie dobrych tradycji 
pszczelarskich w regionie. Przy wsparciu dyrektor Aleksandry Malczyk 
rozpoczęto przygotowania do obchodów 100-lecia pszczelarstwa w Or-
nontowicach. Na grudniowym spotkaniu w 2018 roku przekazała ona 
pierwszy kalendarz przygotowany bezpośrednio dla Stowarzyszenia, 
wydany z okazji stulecia. Jego całkowity koszt wydania został pokryty 
ze środków ARTerii. 

W trakcie gminnych dożynek Stowarzyszenie zaprezentowało sto-
isko informujące o przypadających na 2019 rok uroczystościach. Pań-
stwo Kusz sprzedawali miody zebrane ze swojej pasieki w okolicach 
Ornontowic. 

W 2018 roku członkowie Stowarzyszenia odwiedzili pasiekę pań-
stwa Szeligów, mogąc zapoznać się z metodą monitorowania rozwoju 
warrozy w rodzinach pszczelich. W tym samym roku zrezygnował 
z funkcji skarbnika Stefan Niedobecki, na jego miejsce wybrano Ewę 
Makuch, dotychczasową sekretarz, a nowym sekretarzem został Wie-
sław Miszczak. Pod koniec roku powołano komitet organizacyjny 

Spotkanie uczestników szkolenia organizowanego przez Fundację Ekoostoja
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obchodów stulecia, w skład którego weszli Seweryn Kalabis, Leokadia 
Gospodorz, Ewa Makuch, Stefan Niedobecki, Ronald Kotyczka. Uro-
czystość została zaplanowana na 7 września 2019 roku.

Od początku 2019 roku rozpoczęły się prace związane z przygoto-
waniem Jubileuszu. Pozyskiwano sponsorów, zorganizowano wśród 
pszczelarzy zbiórkę miodu na cele uroczystości, sprzętu pszczelarskie-
go na wystawę pod nazwą „Wczoraj i dziś”. Dużą pomoc w organizacji 
obchodów stanowiły działania Centrum Kultury i Promocji ARTeria. 
Wsparciem również służyły władze gminy Ornontowice i jej pracow-
nicy. Wśród tych wszystkich przygotowań ogromnym wyróżnieniem 
dla Stowarzyszenia była nagroda „Ornontowickie bzy” w kategorii 
„Dla Ornontowic”, przyznana przez kapitułę powołaną przez Wójta 
Gminy Ornontowice Marcina Kotyczkę. Nagrodę odebrali 29 czerw-
ca 2019 roku, w trakcie Dni Ornontowic Seweryn Kalabis i Leokadia 
Gospodorz. Nagroda ta to potwierdzenie, że wysiłki w propagowa-
niu pszczelarstwa i dbaniu o stan środowiska naturalnego są bardzo 
potrzebne.

Laureaci nagrody „Ornontowickie bzy” 
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Cały zarząd, na czele z prezesem Sewerynem Kalabisem, ma nadzie-
ję iż obchody naszego wielkiego jubileuszu będą uroczyste, a zarazem 
okażą się dobrym czasem do podziękowań dla członków Stowarzysze-
nia, sympatyków pszczelarstwa oraz osób, które pomogły nam w każ-
dy możliwy sposób wszystko przygotować. Jest również wiele osób 
i przedsiębiorstw, którym należą się podziękowania i wyrazy uznania 
za pracę na rzecz pszczelarstwa i Stowarzyszenia. Nie zawsze jesteśmy 
w stanie wyrazić jak bardzo jesteśmy wdzięczni, więc niech skromne, 
złożone z całego serca podziękowania będą tego dowodem.

„Ornontowickie bzy” 
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Obecny zarząd: Henryk Filla – kronikarz, Leokadia Gospodorz  
– wiceprezes, Józef Chuchro – komisja rewizyjna, Seweryn Kalabis – prezes, 
Piotr Mikołejko – członek zarządu, Ewa Makuch – skarbnik,  
Stanisław Jopert – komisja rewizyjna, Wiesław Miszczak – sekretarz
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Członkowie Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą  
w Ornontowicach (od lewej): 
I rząd – Stanisław Jopert, Wiesław Miszczak, Leokadia Gospodorz,  
Seweryn Kalabis, Ewa Makuch, Henryk Filla; 
II rząd – Piotr Mikołejko, Paweł Banaś, Zenon Dłucik, Stanisław Dudek, 
Brunon Furczyk, Jan Gabryś, 
III rząd – Damian Niedobecki, Sławomir Kusz, Mariusz Filla,  
Daniel Piszczek, Dariusz Nitka, Lucjan Górnioczek, Franciszek Grzibek, 
Krystian Cyprys, Zbigniew Aleksander, Jacek Adamczyk,  
Zbigniew Kopyciński, Krzysztof Cziumplik, Sebastian Budniok, 
Ernest Winkler, Stefan Niedobecki, Piotr Kwiatek, Michał Waruga;
IV rząd – Piotr Minoł, Józef Chuchro, Józef Teubner, Kazimierz Górnioczek, 
Eugeniusz Szala, Henryk Blukacz, Jan Gospodorz, Ronald Kotyczka,  
Henryk Matuszczyk.
Nieobecni na zdjęciu: Grzegorz Kotyczka – kapelan pszczelarzy,  
Stanisław Lorenc, Łukasz Kalabis, Jan Kotyczka, Andrzej Krzempek.
W 2019 roku do Stowarzyszenia dołączyli także: Bogdan Stanik,  
Urszula i Marcin Mazurowscy, Artur Makuch, Paweł Gogolok,  
Eugeniusz Buchalik.
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lista pszczelarzy zrzeszonych w 2019 roku

Adamczyk Jacek Ornontowice 10 rodzin
Aleksander Zbigniew Ornontowice 5 rodzin
Banaś Paweł Orzesze-Jaśkowice 25 rodzin
Blukacz Henryk Ruda Śląska – Bielszowice 13 rodzin
Buchalik Eugeniusz Orzesze 8 rodzin
Budniok Sebastian Orzesze 4 rodziny 
Chuchro Józef Zabrze 
Cyprys Krystian Ornontowice 60 rodzin
Cziumplik Krzysztof Przyszowice 30 rodzin
Dłucik Zenon Czerwionka-Leszczyny 40 rodzin
Dudek Stanisław Ruda Śląska – Halemba 15 rodzin
Filla Henryk Ornontowice 30 rodzin
Filla Mariusz Ornontowice 
Furczyk Brunon Goczałkowice 40 rodzin
Gabryś Jan Świętochłowice 15 rodzin
Gogolok Paweł Zabrze 2 rodziny
Gospodorz Jan Ruda Śląska – Halemba 4 rodziny
Gospodorz Leokadia Ruda Śląska – Halemba 15 rodzin
Górnioczek Kazimierz Mikołów – Borowa Wieś 15 rodzin
Górnioczek Lucjan Chudów 5 rodzin
Grzibek Franciszek Orzesze-Jaśkowice 15 rodzin
Jopert Stanisław Mikołów – Bujaków 15 rodzin 
Kalabis Łukasz Mikołów – Bujaków 20 rodzin
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Kalabis Seweryn Mikołow – Bujaków 70 rodzin
Kopyciński Zbigniew Gierałtowice 6 rodzin
Kotyczka Grzegorz Ornontowice 16 rodzin
Kotyczka Jan Ornontowice 
Kotyczka Ronald Ornontowice 5 rodzin
Krzempek Andrzej Strumień 40 rodzin
Kusz Sławomir Ornontowice 45 rodzin
Kwiatek Piotr Ornontowice 25 rodzin
Lorenc Stanisław Mikołów 3 rodziny
Makuch Artur Brudzowice 3 rodziny
Makuch Ewa Brudzowice 10 rodzin
Matuszczyk Henryk Książenice 16 rodzin
Mazurowska Urszula Bytom 8 rodzin
Mazurowski Marcin Bytom 
Mikołejko Piotr Ruda Śląska – Halemba 10 rodzin
Minoł Piotr Mikołów 5 rodzin
Miszczak Wiesław Ornontowice 23 rodziny
Niedobecki Damian Ornontowice 2 rodziny
Niedobecki Stefan Ornontowice 25 rodzin
Nitka Dariusz Ruda Śląska – Halemba 5 rodzin
Piszczek Daniel Przyszowice 25 rodzin
Rajca Józef Chudów 15 rodzin 
Rajca Mirosław Ornontowice 30 rodzin
Stanik Bogdan Knurów 10 rodzin
Szala Eugeniusz Orzesze-Jaśkowice 10 rodzin
Teubner Józef Gierałtowice 4 rodziny
Waruga Michał Dębieńsko 20 rodzin
Winkler Ernest Orzesze-Jaśkowice 5 rodzin
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historie pszczelarzy

paweł banaś, mistrz pszczelarski, hodowca matek, do 2015 roku spra-
wował funkcję prezesa. Ze względu na stan zdrowia zrezygnował z peł-
nionej funkcji lecz w dalszym ciągu służy wszystkim pomocą i dzieli się 
swoją ogromną wiedzą pszczelarską.

Dotychczasowy skarbnik, seweryn kalabis w 2015 roku został wy-
brany na Prezesa. Funkcję tę pełni do dziś. Jego wiedza, nie tylko jako 
pszczelarza, ale również hodowcy matek pszczelich jest niezwykle po-
mocna. Na zebraniach dzieli się nią ze wszystkimi pszczelarzami. Prze-
kazuje wszelkie informacje otrzymywane ze Śląskiego Związku Pszcze-
larzy w Katowicach.

leokadia gospodorz, od 2012 roku członek Stowarzyszenia, a od 2015 
roku wiceprezes. Angażuje się we wszelkie prace związane z organizacją 
szkoleń i wyjazdów mających na celu poszerzanie wiedzy pszczelarskiej 
wśród naszych członków, zapewnia pszczelarzom dostęp do informacji 
na temat produktów do podkarmiania i higieny pszczół. Organizuje 
spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z pszczelarstwem.

ewa makuch, trzecia pszczelarka, w Stowarzyszeniu od lutego 2015 
roku. W tym samym roku została wybrana do nowego zarządu po re-
zygnacji poprzedniego. Objęła funkcję sekretarza i spisywała protokoły 
z zebrań oraz prowadziła dokumentację. W 2018 roku została skarbni-
kiem po ustępującym Stefanie Niedobeckim.

wiesław miszczak, w 2018 przejął obowiązki sekretarza. Jest on od 
1998 roku członkiem Stowarzyszenia. Zawsze angażuje się we wszelką 
pomoc związaną z pszczelarstwem i działalnością Stowarzyszenia.
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henryk filla, od 1970 roku jest członkiem koła pszczelarzy w Ornon-
towicach. Od 1971 roku pisze kronikę ilustrując ją pięknymi rysunkami.

krystian cyprys, pszczołami zajmuje się od 1997 roku. Do RSP Ka-
towice wstąpił w 1998. Swoją działalność pszczelarską rozpoczął od 
dwóch uli, a obecnie ma 60 pni. Pierwszy ul miał w wieku 14 lat. Pasję 
odziedziczył po dziadku Augustynie, który hodował pszczoły ponad 
70 lat. Jego pierwsze spotkanie z pszczołami było dosyć bolesne, kiedy 
będąc u dziadka, jako sześcioletni chłopiec, zaczął sprawdzać wylotki 
ula patykiem. Mimo to podobało mu się jak dziadek pracuje z pszczo-
łami. W końcu, żeby zdobyć wiedzę o pszczelej rodzinie i hodowli, za-
kupił u prezesa Swobody książki. W 2005 roku ukończył kurs mistrza 
pszczelarskiego, jednak nadal pogłębia swoją wiedzę na temat pszczół 
na kursach i szkoleniach.

józef chuchro, pszczelarstwem zajmuje się od ponad 20 lat. Zaczy-
nał od dwóch rodzin, które otrzymał za pomoc przy pracy w pasiece 
Jana Czuja, wielkiego pszczelarza i miłośnika przyrody, który w swoim 
najbliższym otoczeniu nie mógł znaleźć następców. Od tego czasu, do 
jego śmierci w 1997 roku, gospodarzyli razem. W tym okresie poznał 
Henryka Swobodę, który zaimponował mu wielką wiedzą o pszcze-
larstwie i zaproponował przystąpienie do Koła Pszczelarzy w Ornon-
towicach. Spotkał tam ludzi chętnych do pomocy i służących nią do 
tej pory. Propaguje pszczelarstwo wśród znajomych, z których wielu 
w tej chwili posiada juz pszczoły. Z chęcią udziela informacji o pracy 
w pasiece każdemu zainteresowanemu. Ceni sobie przynależność do 
Stowarzyszenia, gdzie obecnie pełni funkcję przewodniczącego komisji 
rewizyjnej.

jacek adamczyk, z pszczołami miał do czynienia już w okresie wczes-
nego dzieciństwa u dziadka Jana, który miał pasiekę złożoną z 9 uli. Były 
to stare drewniane ule do których „wchodziło się” z tyłu. Z tego okresu 
pamięta smak miodu wysysany podczas odsklepiania ramek. Poważnie 
to hodowlą pszczół zajął się gdy miał 50 lat. Zaczął od podarowanych 
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mu dwóch uli z rodzinami. Obecnie ma 9 rodzin pszczelich, a w pasiece 
pomaga mu córka Katarzyna. W tym roku powiększył pasiekę o kolejne 
trzy rodziny pszczele. Docelowo chce mieć 15 rodzin. Prace pszczelar-
skie pozwalają mu odpocząć fizycznie i psychicznie.

Z pszczołami przez całe życie – historia ks. Grzegorza Kotyczki

Pszczoły od dzieciństwa.
Wzrastałem przy ulach od dzieciństwa. Może nie była to przygoda 
jak w życiorysie św. Ambrożego, ale odkąd pamiętam, pszczoły były 
mi przeznaczone. W dzieciństwie dziadek Jan Adamczyk zabierał 
swoje wnuki wieczorem pod ule kiedy przeglądał rodziny pszczele 
oraz kiedy przychodził czas karmienia pszczół na zimowe miesią-
ce. Zawsze wirowaliśmy w lecie miód. Drugi dziadek, Ludwik Ko-
tyczka również miał pszczoły ale wcześnie zmarł i nie znałem go 
osobiście. Pasiekę po nim przejął jego syn Joachim Kotyczka i w tej 
pasiece u babci Joanny też się plątaliśmy.
Później ze względu na czas nauki w Liceum a potem w Seminarium 
ten kontakt z pszczelim rojem był już sporadyczny. Ale to pszczoły 
same wybrały nasz dom jako swoją siedzibę. Pewnego razu zrojone 
pszczoły zawiesiły się na drzewie w naszym ogrodzie. Wraz z tatą 
Janem, zebraliśmy je i osadziliśmy w pożyczonym od dziadka ulu 
szafkowym. I tak pszczoły przyszły same do nas. Tata dał zrobić 
nowe ule i tak pszczół było coraz więcej. Doszło do 7 rodzin. Ja tylko 
z doskoku miałem okazję nimi się zajmować. Ale wraz z wiekiem 
taty, obowiązki przy ulach spoczywały na mnie. Kiedy więc osiad-
łem na dłużej w Chorzowie moja pasieka coraz bardziej się powięk-
szała. Dziś mam 20 rodzin pszczelich i to przede wszystkim w mie-
ście Chorzowie. Dlaczego? Po pierwsze: mam je pod ręką i w wol-
nych chwilach mogę zawsze przy nich być. Po drugie: na dzisiejszej 
śląskiej wsi jest coraz mniej sprzyjający klimat do utrzymywania 
pszczół. Upraw polowych jest coraz mniej, roślin miododajnych 
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ubywa ze względu na nową zabudowę a także wycina się na potęgę 
miododajne drzewa. W mieście bardziej dba się o zieleń i ją szanuje.

Duszpasterstwo pszczelarzy.
Od pewnego czasu, ówczesny Diecezjalny Duszpasterz Pszczela-
rzy Diecezji Katowickiej ks. Jerzy Kempa zapowiadał mi, że będę 
jego następcą w duszpasterstwie w naszej diecezji. Nie za bardzo 
wierzyłem, ale tak się stało. Ks. abp Wiktor Skore zaraz po objęciu 
archidiecezji katowickiej wręczył mi dekret i nominację na Diece-
zjalnego Duszpasterza Pszczelarzy. Wraz z Prezesem ŚZP panem 
Zbigniewem Binko i Zarządem Śląskiego Związku Pszczelarzy 
rozpoczęliśmy współpracę nad organizowaniem duszpasterstwa 
wszystkich kochających pszczoły. Zaczęło się od przygotowań Mszy 
św. w drugą niedzielę lipca na Polanie Hamerla w Katowicach. Póź-
niej przyszedł czas na zorganizowanie rekolekcji zamkniętych dla 
pszczelarzy. Początkowo uczestników było niewielu, ale z czasem 
coraz więcej chętnych gromadzi się w Domu rekolekcyjnym im. Św. 
Jadwigi w Brennej. Dziś chętnych jest więcej niż miejsc. Często prze-
wodniczę we Mszach św. w rejonowych kołach pszczelarzy, kiedy 
obchodzą swoje jubileusze.
Z inicjatywy pana Henryka Swobody – Honorowego Prezesa Ślą-
skiego Związku Pszczelarzy w dniu 15 września w Bujakowie będzie 
miała miejsce uroczystość poświęcenia figury św. Ambrożego. Czy-
nimy starania o sprowadzenie dla pszczelarzy relikwii św. Ambro-
żego z Mediolanu.
Mam nadzieję, że z Bożą pomocą w przyszłym roku w niedzielę  
4 października, będziemy mogli oficjalnie powitać tego niebieskie-
go patrona naszych pszczelarzy, ich rodzin i pasiek w Sanktuarium 
Matki Bożej Ochrony Środowiska Naturalnego w Bujakowie.
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Historia mojego pszczelarzenia – historia Brunona Furczyka

Moja przygoda, z pszczołami zaczęta się kilkadziesiąt lat temu, 
w czasach gdy na wsiach ule stały przy niemal co drugim domu. 
Byty to ule starego typu – warszawski zwykły, a najczęściej nietypo-
we – własnego pomysłu i konstrukcji. Rzadko można było spotkać 
ule wielkopolskie, ale takie właśnie miał mój kuzyn mieszkający 
po sąsiedzku. Były to duże ule, bliźniaki czterokondygnacyjne. Na 
dolnej kondygnacji, pod gniazdem mieściło się 12 ramek połówek, 
wyżej 12 ramek gniazdowych l dwie kondygnacje po 12 ramek po-
łówkowych. Będąc chłopcem często podchodziłem do pasieki kuzy-
na i obserwowałem pracę pszczół.
Po wielu latach okazało się, że kolega z którym pracowałem, miał 
pasiekę. Często, jak każdy pszczelarz, opowiadał o pszczołach i pra-
cy w pasiece, a ja słuchałem tych opowieści z wielkim zainteresowa-
niem. W tym czasie, a było to na początku lat 70-tych, moja siostra 
przekazała mi wiadomość, że w Radostowicach – wsi oddalonej 
o kilkanaście kilometrów od moich rodzinnych Goczałkowic, pasie-
ka znajdująca się przy leśniczówce, jest na sprzedaż. Pojechałem 
więc z kolegą pszczelarzem obejrzeć ją. Pasieka składała się z kilku 
starych uli – były to dwa „słowiany”, jeden dadant, jeden wielko-
polski. Zdecydowałem się je kupić, a potem wstawiłem je do ogrodu 
ojca.
W takich okolicznościach rozpoczęła się moja praktyka pszczelar-
ska, która stała się moją pasją.
Początki były bardzo trudne – nie miałem nikogo, kto służyłby mi 
radą czy pomocą. W tym czasie literatura pszczelarska była bardzo 
uboga, trudna, do zdobycia, a tajniki pszczelarzenia były skrzęt-
nie ukrywane. Doświadczenie zdobywałem ucząc się na własnych 
błędach, a wiedzę z dostępnej literatury pszczelarskiej – książek 
i czasopism.
Sam zbudowałem 6 uli wielkopolskich, jednak okazały się nieod-
powiednie – za duże, w stosunku do warunków przyrodniczych 
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otaczających pasiekę. Słabe pożytki pszczele nie dawały nadziei na 
dobre zbiory miodu.
Kiedy dowiedziałem się o pracach naukowych dr Ostrowskiej i suk-
cesach, które osiągała dzięki zaprojektowanym przez siebie ulom, 
postanowiłem pójść tym śladem. Zrobiłem więc 20 uli trzykorpuso-
wych i obsadziłem je pszczołami. Temu typowi ula jestem wierny do 
dnia dzisiejszego.
Po kilku latach, za namową innego kolegi z pracy, pochodzącego 
z małej wsi w Beskidzie Żywieckim, przeniosłem część mojej pasieki 
właśnie na tereny górskie. Kolega zapewniał mnie, że ta lokalizacja 
przyniesie mi bardzo dobre zbiory, gdyż jego sąsiad pszczelarz prosił 
go o butelki – zebrał tyle miodu, że zabrakło mu pojemników do 
jego przechowania.
W pierwszym roku moja górska pasieka nie dała wiele miodu – mu-
siałem zrozumieć specyfikę tamtejszych warunków klimatycznych 
i przyrodniczych, bardzo różniących się od tych panujących na te-
renach nizinnych. Jednak już w roku następnym zebrałem tak dużo 
miodu, że nie wystarczyło mi naczyń.
Kolejne lata były różne – lepsze i gorsze, jednak zawsze zebrana 
ilość miodu była większa niż z mojej pasieki nad Wisłą. Ta sytuacja 
zmieniła, się, gdy na polach otaczających pasiekę w Goczałkowi-
cach zaczęto uprawiać rzepak – to właśnie sprawiło to, że pożytki 
wyrównały się.
Aktualnie mam dwie pasieki, liczące po 20 uli. Średni zbiór mio-
du z ula, w skali 10 lat, kształtuje się na poziomie 35 kg rocznie. 
Z pasieki w górach zbieram miód wierzbowy, mniszkowy, leśny, 
wielokwiatowy i spadziowy. Natomiast z uli w Goczałkowicach po-
zyskuję miód rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy l od czasu do czasu 
rdestowy.
Matki pszczele częściowo kupię od hodowców, a częściowo hoduję 
sam. Sam robię maść propolisową, która polecam znajomym i klien-
tom. Bardzo cenię sobie pierzgę, którą jem codziennie. W przeszło-
ści pozyskiwałem także pyłek pszczeli.
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Moje miody cieszą się dużym uznaniem – mam bardzo duże grono 
stałych odbiorców, którzy co roku wracają po swoje ulubione sma-
ki. Zdobywały one także pierwsze l drugie miejsca na kiermaszach 
miodu.
Na przestrzeni tych 50 lat mojej praktyki branża pszczelarska prze-
szła ogromną zmianę – pod względem technologicznym, naukowym 
l gospodarczym. Ja także staram się korzystać z nowych urządzeń 
i narzędzi. Wycofywałem z użytku ręczne wirówki miodu – skoń-
czyły na strychu, a zastąpiłem je wirówką automatyczną. Pracę uła-
twiają mi także elektryczny nóż do odsklepiania i dekrystalizator.
Dużą wagę przywiązuję do higieny ula – na początku każdego se-
zonu czyszczę i opalam ule, walczę z warrozą podając pszczołom 
lekarstwa i odymiając gniazda. Przynoś i to bardzo dobre efekty, 
gdyż moje pszczoły nie chorują i zwykle na wiosnę są w bardzo do-
brej kondycji
Jako doświadczony pszczelarz mógłbym jeszcze bardzo wiele po-
wiedzieć na temat życia rodziny pszczelej i zagadnień dotyczących 
pracy w pasiece – to temat prawie niekończący się. Pewnie mogłaby 
powstać z tego wielka księga – jednak brakuje czasu na jej napisanie 
– praca przy pszczołach czeka...
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podziękowania

Sponsorom:
Gmina Ornontowice
Centrum Kultury i Promocji ARTeria w Ornontowicach
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy 
Firma Rzeźnicko-Wędliniarska Zdrzałek
Restauracja „CALVADOS” Ryszard Widenka
Firma TECHNOLOGIE NDT Tomasz Inglot Zabrze
Rudolf Malczyk Ornontowice
RSP PRZEŁOM Bujaków
ProBiotics Polska
Firma ROLNIK Mikołów
Firma PTS PLAST Ornontowice
Serwis Auto Jolanta Kusz Zabrze
Firma WIDERA Bujaków
Firma ADWIOL Łazisk Górne
Firma Szczepański Ornontowice
PHU GOSPOREX Ruda Śląska
Firma ALEX Ruda Śląska

Członkom Stowarzyszenia za pomoc w organizacji obchodów:
Ewa Makuch 
Urszula Mazurowaska
Leokadia Gospodorz
Seweryn Kalabis
Henryk Filla
Stanisław Jopert
Stefan Niedobecki 
Józef Chuchro
Jan Gospodorz
Wiesław Miszczak
Stefan Niedobecki

Irena Mikołejko
Krystian Cypis
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odznaczenia i medale przyznane w 2019 roku

Medale Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach otrzymali:
Złoty: Paweł Banaś, Seweryn Kalabis, Aleksandra Malczyk
Srebrny: Stanisław Jopert, Józef Chuchro
Brązowy: Wiesław Miszczak, Brunon Furczyk

Odznaki Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach otrzymali:
Złota: Henryk Filla, Jan Gabryś
Srebrna: Piotr Mikołejko, Eugeniusz Szala
Brązowa: Leokadia Gospodorz, Ewa Makuch, Krzysztof Cziumplik, 
Stefan Niedobecki

Dyplomy za długoletnie członkostwo w Rejonowym Stowarzyszeniu 
Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach:
Ks. Kotyczka Grzegorz, Teubner Józef, Kalabis Seweryn, Winkler 
Ernest, Szala Eugeniusz, Rajca Mirosław, Miszczak Wiesław, Mikołejko 
Piotr, Matuszczyk Henryk, Lorenc Stanisław, Jopert Stanisław, Grzibek 
Franciszek, Górnioczek Lucjan, Gabryś Jan, Furczyk Brunon, Filla 
Henryk, Dłucik Zenon, Cziumplik Krzysztof, Cyprys Krystian, 
Chuchro Józef, Blukacz Henryk, Banaś Paweł, Aleksander Zbigniew, 
Adamczyk Jacek
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ornontowice 
prezentacja gminy

Gmina Ornontowice położona jest 
w woj. śląskim, w powiecie miko-
łowskim, usytuowanaw bliskiej od-
ległości dużych aglomeracji. Wy-
różnia się wśród okolicznych miej-
scowości pięknem krajobrazu, bo-
gactwem przyrodniczym i gościn-
nymi mieszkańcami. Powierzch-
nia gminy zajmuje 15,10 km2,  
z czego większość stanowią tere-
ny zielone i to właśnie decyduje  
o niezwykłej malowniczości tego 
regionu. Gminę zamieszkuje ponad  
6 tys. mieszkańców.

Ornontowice określane są mia-
nem gminy górniczej, jako że na 

jej terenie funkcjonuje jednaz najnowocześniejszych kopalń w Polsce. 
Pomimo tego, Ornontowice cieszą się opinią gminy ekologicznej, na 
co dowodem są liczne nagrody w tej dziedzinie. Wyznaczone obsza-
ry chronionego krajobrazu pozwalają zachować bogactwo dziedzictwa 
przyrodniczego. Liczne pomniki przyrody, czy zabytki (Aleja Dębów, 
Park Gminny), jak i okoliczne lasy, stwarzają niebywałą okazję do spę-
dzenia wolnego czasu na łonie natury. Dlatego też, coraz większa liczba 
szukających ciszyi spokoju mieszkańców pobliskiej aglomeracji prze-
nosi się właśnie tutaj.

Lokalna infrastruktura rekreacyjno-sportowa stwarza duże możliwości 
rozwoju oraz aktywnego wypoczynku. Do dyspozycji mieszkańców są 
m.in. nowoczesne place zabaw, siłownie zewnętrzne, pełnowymiarowe 

Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice
tel. 32 33 06 200
fax. 32 33 06 214
e-mail: ug@ornontowice.pl
www.ornontowice.pl
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boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjne, wykonane w ra-
mach programu Orlik 2012, sieć tras rowerowych, klub sportowy.

Ornontowice to gmina o wielowiekowych tradycjach, pielęgnowanych  
i przekazywanychz pokolenia na pokolenie. Intensywne życie kul-
turalne skupione jest wokół 2 instytucji: ARTerii Centrum Kultury  
i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Animatorami życia kul-
turalnego są również działające na terenie gminy liczne organizacje, 
grupy i stowarzyszenia, w tym znany już w całej Polsce amatorski Teatr 
Naumiony – zdobywca wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Tereny gminy przygotowane są na kolejne inwestycje, rozwój handlu, 
gastronomii, usług, a także na zróżnicowaną działalność gospodarczą. 
Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych, dogodne połą-
czenia oraz tereny pod budownictwo.

Podejmowane przez władze lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia są wy-
razem dbałości o systematyczne podnoszenie komfortu życia miesz-
kańców, jak i poprawy estetyki miejscowości. Otrzymane nagrody  
i wyróżnienia w różnych plebiscytach i rankingach świadczą o właści-
wym wyborze kierunku rozwoju gminy.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych:
www.ornontowice.pl
www.bip.ornontowice.pl
www.facebook.com/Ornontowice
www.youtube.com/user/GminaOrnontowice/
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arteria centrum kultury i promocji

1 stycznia 2010 roku to dzień, w którym zaczęła funkcjonować ARTeria 
Centrum Kultury i Promocji. Nasza działalność jest kontynuacją do-
tychczas funkcjonujących w Ornontowicach instytucji kultury. Bazując 
na ich dorobku oraz doświadczeniu pragniemy, żeby ARTeria stała się 
kulturalno-społecznym centrum Ornontowic, promując kulturę oraz 
walory gminy wśród mieszkańców, jak i na zewnątrz miejscowości. 
Chcemy stworzyć możliwości rozwijania różnorodnych pasji, zarów-
no przez tych najmłodszych, starszych, jak i najstarszych mieszkańców 
Ornontowic.

Wychodzimy do ludzi z szerokim wachlarzem możliwości realizo-
wania swoich pomysłów i hobby – od zajęć związanych z szeroko poję-
tym rękodziełem, przez zajęcia filmowe, fotograficzne, po lekcje śpiewu 
czy gry na instrumentach. Dbamy o to, żeby każda osoba, korzystająca 
z naszej oferty miała swobodę w tworzeniu, czy też nauce. Doceniając 
pracę naszych podopiecznych staramy się również promować ich umie-
jętności na wydarzeniach kulturalnych. Wkładamy wiele starań przy 
wyborze atrakcyjnych wydarzeń czy warsztatów, a wszystko dlatego, że 
mamy nadzieję, iż przez przygotowaną ofertę i nasze osobiste zaanga-
żowanie uda się nam stworzyć prawdziwe miejsce dla ludzi z pasją.

Zapraszamy do współpracy w realizacji naszej misji.
ARTeria Centrum Kultury i Promocji
ul. Zwycięstwa 26, 43-178 Ornontowice

tel./fax 32 23 54 698
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Pomagajmy 
pszczołom 
stosując ProBio Emy®

ProBiotics Polska Sp. z o.o.
(63) 279 87 25, biuro@probiotics.pl

Dowiedz się więcej
www.probiotics.pl

(Pożyteczne mikroorganizmy)

poprawia kondycję osłabionych rodzin pszczelich,

wydłuża żywotność pszczół robotnic,

stabilizuje dobrostan rodzin pszczelich,

poprawia proces trawienia. 

ApiBioFarma (dodawana do wody i syropu)

dodana do wody i syropu poprawia 
procesy trawienne, a wykorzystana do 
zamgławiania ula oraz ramek 
biodezynfekuje otoczenie dodatkowo 
wzmacniając dobrostan rodzin pszczelich

ApiFarma

ApBioFarma została odznaczona Złotym Medalem
Międzynarodowych Targów Poznańskich 2014


