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Zarys Historyczny Gminy
Ornontowice

Po raz pierwszy oddajemy do rąk Pańshva publikację, w której jako
gospodarze dajemy wizerunek siebie i naszej gminy. Nie można jednak
nie dostrzec piękna ornontowic, którego wartość akccntujemy w zatysie
]osów Ziemi ornontowickiej. Najstarszą wzmiankę o osadzie Ornontowi-
ce, położonej wzdIuz potoku spły'wającego z orzcskich wzgórz, odnajdu.;e-
my w 1305 r.Jej osobliwa rTazwa pochodzi prandopodobnie od imienia
Reinold, które w ciągu VI u'ieków uległo przekształceniom' od Reinirsdort
w wieku XV, Rynultowice rv lvieku X\Ą, Ormuntowicc w wieku X\{I, po
brzmienie dzisicjsze.

Dzięki malowniczcmu położeniu wsi' r'vśród dolinck pożlobionych przcz
potoczki, a Łakżc zachor,vanym po dziś dzień zabytkorn' micjscorvtlść nie
stracila swojcgo nicpowtarzalncgo charakteru. w ccnt'um ornontowrc,
w star.ym parku znajdujc się okazały dworek należący do ostatrrich wlaści-
cicli r'vsi.

W roku 1892 rniejscowa lrrdność przystąpila do budowy kościoia para-
fialncgo pod rvczr'r'anicm śrv' Michała Archaniola, rv micjsce poprzednlc-
go drcrvnianego' z roku 1578. Pracc nad ukoriczenicm nowego kościo}a,
dzięki ofiarności orrrorrtor'r'iczan zakoliczono w przcciągl-l kilkunastu mic-
sięcy'

W roku 1993 rv omontowicach obcl-rodzono 100]ecic pośr,vięcenia kościola.
Mimo żyznych glcb' ludność lt'si nie zajmowala się ltylącznic rolnichvcn,
1ccz znajdor,vala zatrudnicnie rv zakladaclr rzcmieślniczych i przcmyslowych.

WcdlLlg zacho''r.ancgo zitpisl-t, już'lv r.oku 1634 na zicmi olnontowickicj
istnialii solarrria' r'v którcj \Varzono ..bahvany'' soli rviclickiej, dla uzyskania
bialcj soli kuchcnncj.

W roku 179B ówczcsIly lvlaścicicl r'vsi otlr''orzyl kopalnię węgla kamicn.
ncgo. Do połowy XIX r'vickrr Czyn:nc by}y rólvnież dl,vic cynkorvnic, a do
roku 1860 wiclki picc do w),tapiania rtrdy zclaznej. Poza tyrn isŁrrialy ttr

Łirkżc '"vapicnrriki, ccgiclnic, karnicniololnv, tartak, dr'va mlyny' hrrtir szkla
pod orzcszcm i Iirbryka lalicrrcl-ró',v.



. W okrcsic walk nicpodlcglościolr'ych w czasie Plcbiscytu, aż 7O%hl'dno-
ści opowicdziala się zaprzynalcznoscią do Polski. W czasic Powstania wicś
tr.r'star'vi]a kompanic ochotnikórv' Odzyskanic Niepodległości w roku 1922,ol-nontolr'iczanic uhonorolvali usypanicm kopca, 

''a któ.ym ulożono ka-Inicń z rv,vrytym or}cm w koronic i datą niepcl.dlcglości' w.,*l" lirvopy
śtviatowcj wojska nicmicckic kopicc rvyburzyly i zniszczyly or|a.

Z losami ornontowic związal się 
''u 

,tul" *i"lki k.,"*i.icl ducha patrio.t\-CZIlCgo na Śląsku - Karol Miolko, który jakiś czas placowal w szkolcporvszcchncj jako,,adiurvant".
Do 31 stycznia 1977 roku solectwo ornontowicc' Bujakórv i Dębicńsko

'.ltot-zvly Gminę Ornontowicc. od 1 lLrtcgo 1977 roku przcstalo i,t,.i.ćGlninir ornontowicc, zaś olrronto*i.. .".i".lo'.o do 
''o."o po.",toł"j c.inv Giclaltowicc. Staran] a ornontorviczan doprowadziły jcdnak do odzy..xlnla su'o.;cj gminy.

Rozp orządzcnicm Rady Minishórv
z 22 grudnia 19g0 roku solectwo
Ornontowicc z dnicm 2 kwietnia 19g1
roku stało się znowu samodziclną
s"':ą Mocą uc}rwaly Rady Gminy
z roku 1993 Gmina Omonrowrcc otrzy_
nala swój hcrb, rv który,m umicszczo-
no obok siebic Orla plcbiscytorvcgo 

-

symbol polskości i św. Michala Aic}a-
niola - patron a Zicmt Or.nontowickicj.

Obecnio w Gminic Ornontowicc,
polożoncj na obszatze l530 hcktarów
mjcszka ponad pięć tysięcy osób.
Glór'rn1m micjsccm pracy mieszka:iców
gmury jcst rozpocrynającarv 199'tr r. r'r,y-

dobycic węgla Kopalnia Węgla Ka-
micnncgo "Budryk" rv Ornontorvi-
circh.



osiągnięcia Rady Grniny
w kadencji 1990-1994

(od czmu powstania Gniny Omontorvice)

I. Zorganizowano i uruchomiono Urząd Gminy ornontowice

Ii, Lata 1991-1994

1. \\r1konano i uzupelniono oraz pzckazano na majątck N)WiK t'odocią$ z przyłączmi pzy ul. Polnej, Zmko.

u'ej, Kolcjowc . II linia zabudolry, Zr}'cięshva'I1 linia zabudorry, oveskicj'Jasncj, Klmztornej, N{arzankołicc'

2' Wykonano nou'ą nawicrzchnię asfalŁową oraz przeprorvadzono rcmon{ częściorve następtl.;ących ulic: Ko)ejn.

rt,;\ Sloneczna, ovcska' Leśna,

3. oślr,ieilono ulicc lampami cnergooszczędn1mi:

zabudowano !D notrych punktórv ślvietlnych,
. \rymieniono iiO stłrych punkióu' energochlonnych.

J' !\r roku 1992 rozpoczęto po z'mianie projek[r budowę rcmiry oSP ' czenr,icc l0{) ! roku stan surotry z zadroze.

niem.

5. W 1992 roku rozpoczęto g;r4,'fikację omonlorvic, uykonanicm i pzckuanicm do GoZG u 2250 nb gazociągrr

magistralncgo Q 200 mn oraz'745 nb gazociągu rozdziclczcgo Q l60 mn traz'r',)1 plElączari do bLrd1nkól''

III. Rok 1992

l. Tclckomunikacja l'olska S.A. rozpoczęIa tclcfonizację omontotic maj l9l}4 . ilość aboncntórv tclcfoniczni,ch

rv Omonlouicach rrrosla z 100 do prauic 5$.
2. \['konano z udzia]cm Kopalni Ę.kotlou.nie opalane olejcm opalotym:

.ośrodck Zdrowią

.Urząd Gniny,
- Szkola Podstamlva z I'zcdszkolcm,

o iaczncj mocy przekraczir1ąccj 1000 k\ĄI, c0 ]cst Ić)\\noznacznc z likwidacja niskicj cmis1i l. okolo 00 donkrch

jcdnorodzinnych.

3' \\,kupioncl od \ĄTRI zaplecze pq' LrI. Klmztomcj'

IV, Rok 1993

1. l,z,v udziale Kopalni, DODI'oru Gmint rozpoczęto na 400 m odcinku modcrnizację Lrlicy ozcsklcj.

2. Rozpoczę|o budot'ę kanalizacji sanihmc.j t' zlct'ni ornontorvicc l,oludnic oru prirygototvano projckt rwkona'

nia ocryszczilni ścickól'dia tejżc z)elli'
3' Roniązrno i zorganizot'ano SPra\.Q \\llfozu odpadóu'komunaln1'ch z tcrcnu ornonŁorric u'skali roku l9{).]

lryricziono Z tcrcnu gmin)' okolo 500 ton różnego rodzrju odpadól''

4. l)lz1.gotot.ano i 1\Ąposażono z udzia]cm Koprlni pomicszczcIlia, t' któ1.ch untchomiono postcrunck policji'

5. l,ncjęto na m;rjqtck Gminy, zmodcmizortano i untchomiono uslugr orz handcl w palilonic ..ANATol,''.

V. Rok 1994

l' l'zi1;otorvano do rcalizłcji projckt z ponrolcnicn na rozbudorrę o dl.a se5meniy Szkoly lbdstrl'ol.cj'

2. Prz1.gotowrno i przcjęto od Ifl\K..Budq,k'' zaplcczc przv ul' Zamkot'ej .konicc maja na Llm tcrcnie l)nedslg.

biors|rr'o Handlorrc ..Hubcńus'' rurtchomilrl stacjq palirl.'

Zadarta do realizacji
u Cninic Ornontorice

l. Sfinł]izowanic zasilania tv t'odę pihq Gminy omonkxlicc z ujęcia Dzicćkouicc z rcjonu Górki \Vamryńca

rv Ozcszu.

2. Dalsza budou'a guociqgu.

3' trkldcrnizacja ulicy orcskicj i ri1'konanic I clrpu kanalizacji i ocn.szczalni ścickfiv . zlcłr.nia Omonlor.icc l'olu

dnie.
.1' tr,Iodcrnizłcja ulicy l)ośrcdnic'

5. KonĘnuacjł robót gcodc4jn1.ch ulic Solamia, trIarzmkot'icc, Graniczna'
(). N,Iodcrnizacja i u|rrardzcnic innrch dróg lokalnych.

7. Ilpozqdkowanic nazc\\mich\,a Lrlic i aktualizac;a numcracji.

[i' Ronr.iązanic problcmórv komunikacrjn1.ch z budou.ą pętli na końcu omontolic lvlącznic.

9' l\zcjęcic Szkoly l)odstarrou,ej z jcj modcnrizacją i rozbudorr.ą.

10. Dokończcnic budorry rcrnizy strażnckicj'

1 l. Rcmont budinku Urzędu Gminy i rozPoczęcic budouv nou'cgo obick|u'

l2' Infras{nrktura fcchniczna osicdla ..I,cśna''.

l3. Rcclektł,fikłcjr i nodcnizacja ośrdc|lcnia crniny'

l4. Dofinansotvanic i dokończenic tclekomunikac1i'

l5. I'zcjęcie ośodka Zdrou'ia.

16. l'vcm:r]zxr.mic mozlit.ości uruchomicnia u, Gninnrm ltz-cdsz}ołu oddza,lu dla dzicci nicpclnospninvch.

17' I'roil,adzcnic pLac zmicvając1'ch do przł'gotou.ania mi:szkań komunalni.ch dla osób micszkając1'ch t.baLdzo

hudnl'ch rvrnurkach.

18. Zakoirczcnic komunalizacji mienia.



Spis telefonów - adresy instytucji
l. Ulząd Grniny

2. Postcrunck Policji

3. St.raz Pożama

4. ośrodck Zdrowia

5. Aptcka

6. Urząd Pocztowy

7. ośrodck Pomocy Spol.

8. Gminny Dom Kultury

9. GminnaBibliotekaPubliczna -

10. Telekomunikacja Polska S.A. -

oddział KnurÓw

Uslugi kornunalne
1 l. Finna Uslug Kornunalnych

Przernysl
12. KopalniaWęglaKamicnrrcgo -

"Budryk"
1 3' Przchvćlrshvo Trł'orz}r'v

Sztuczrych - Smcrczck K.

oświata
14. ZcspóI Szkól Rolniczych

15. Szkola Podstawowł

16. Plzedszkolc

44176 orrrontowice, ul' Zwycięshva 26
tcl. 13-55320, fax 13-5.!323
44176 Omontorvice, Os. Mana:rkowice 9
tel. 13-5.!024
44176 Ornontowicc, uI. Zwycięshva 26
tcl. 13'55{96
4Ę176 ornontowicc' ul. Klasztoma 1

tcl. 13.5|Ń15
44176 Omontowice, ul. Klasztorna 1

tel. 135.l111 wew.5306
4LI76 ornontowicc, ul. Zwycięstwa 26
tel. 13-55{11
4ĘI76 ornontowice, ul. Zwycięshva 7b
tcl. 13 5t320 wew. 26
44176 onrontowicc, ul. Zwycięstwa 26
tel. 13-5.!320 wcw. 15

4Ę]'76 ononto'"vicc, ul. Zwycięstr,va 26
tel. 13-5F320 wcw.22
44'190 Knurór'v' ul. Witosa 8
tel. 1351341

43101 Katowice, ul. Siemianowicka 301
tel. 59 77-55;5&76{jg

44-176 Omontowice, ul. Zamkowa 1

te]. 13 5F111
44-176 Omontor,vicc, ul. Dworcowa 10
tel. 13 55244

44176 Ornontorł"icc, rrl. orzcska (i

tc]'.12-1573!
44176 onrontor,r,.icc' ul. Zwycięstr,va 7
tcl. 13 5.101ti
44-176 Omontou.icc,
tcl. 13 51018
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Opracowanie redakcyjne i foto: Zbigniew Solarski


