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LANGENENSLINGEN
Brzesko podpisało umowę o współpracy miast bliźniaczych z
miastem Langenenslingen 29 maja 1997r., natomiast
nieoﬁcjalne kontakty między naszymi miastami utrzymywane
były już od 1994 r. Jest to miejscowość w której urodził się Jan
Ewangelista Goetz – założyciel okocimskiego browaru.
Langenenslingen to niewielka miejscowość położona w
Górnej Szwabii, oddalona od Brzeska o około 1217 km. Miasto
znajduje się w centrum gminy otoczone dziewięcioma innymi
miejscowościami. Ludność zajmuje się drobnym przemysłem, na
terenie gminy jest również osiem wielkich zakładów.

Samo Langenenslingen, to długa wieś ulicowa na skraju
krainy Mittlere Flächenalb (część Jury Szwabskiej),

prawdopodobnie została zaludniona bardzo wcześnie. Za tą
tezą przemawiają kurhany z wczesnej epoki kamiennej na
wzgórzu „Alte Burg”, „Celtycki Obóz” położony w chronionym
lesie oraz pozostałości rzymskiej willi na terenie „Steinbühl“,
jak również alemańskie groby rzędowe z VI/VII wieku,
znajdujące się u wyjścia z wioski.
Po raz pierwszy wymieniona około 935 roku nazwa
„Ensilingen” w końcu XIII wieku pojawia się jako część
hrabstwa Veringen, które w 1291 roku przeszło we władanie
Habsburgów. Przynależność do hrabstwa została
udokumentowana także w urbarzu grodu Veringen z 1303 roku
i w urbarzu Habsburgów z 1305/1306 roku, w których jako
własność wykazano liczne posiadłości i prawa (m.in. prawo
nakazu i zakazu, prawo sądzenia). W 1315 roku książę Friedrich
von Österreich i jego bracia oddali wioskę i wszystko, co
hrabina Hedwig von Landau otrzymała jako dotalitium, w
zastaw grafowi Wolfradowi von Veringen za 200 marek srebra
w zamian za jego służbę.

Po tymczasowych zastawach na rzecz Burkharda von
Ellerbach i grafa Eberharda von Landau oraz hrabstwa Veringen
na rzecz grafa Rudolfa von Hohenberg w 1330 roku zastawy

przypadły grafowi Heinrichowi von Veringen, który w 1359 roku
za zgodą księcia Rudolfa i jego braci przekazał je grafom
Eberhardowi i Ulrichowi Württembergom. Przy sprzedaży
zastawionych hrabstw Sigmaringen i Veringen na rzecz grafa
Eberharda von Werdenberg w 1399 wioski Billaﬁngen i
Langenenslingen zostały jednak pominięte. Dopiero w 1409
roku weszły one w posiadanie Werdenbergów z zastrzeżeniem
prawa patronatu. Kiedy w 1535 ród ten wymarł w linii męskiej,
król Ferdynand przyznał obydwa hrabstwa jako lenno
niemieckie bądź austriackie grafowi Karolowi I von Zollern
(Sigmaringen). Od tego czasu do 1805 roku miejscowość wraz z
Billaﬁngen i Hitzkofen tworzyła dolne hrabstwo Veringen pod
austriackim zwierzchnictwem lennym. Po przejściu terenu spod
panowania austriackiego pod panowanie rodu HohenzollernSigmaringen w latach 1805/1806 wieś została włączona do
książęcego okręgu administracyjnego (Oberamt) Sigmaringen i
wraz z nim weszła w skład rejencji Kraj Hohenzollernów
(Hohenzollerische Lande). Podobnie jak wcześniej, od 1925 do
reformy powiatów w 1973 roku stanowiła eksklawę powiatu
Sigmaringen w wirtemberskim okręgu administracyjnym
Riedlingen, od 1938 roku w powiecie Saulgau.
Pod panowaniem grafa Karola II w latach 1576 do 1578
wybudowano zamek, który następnie w 1630 roku został
rozbudowany, w 1633 zniszczony przez Szwedów i ponownie
odbudowany, w 1761 roku przebudowany i w 1811 roku
sprzedany osobie prywatnej. W 1855 roku budynek został
odkupiony przez gminę i od 1858 roku służył jako ratusz i
budynek szkolny. Następcą wybudowanego około 1000 roku na
wschodnim krańcu wsi kościoła paraﬁalnego, który około roku
1733 został przebudowany bądź na nowo zbudowany w stylu
barokowym i stoi do dzisiaj, został wzniesiony przy głównej
ulicy przy zamku w stylu z roku 1890 obecny kościół paraﬁalny
pw. św. Konrada.

Od czasu reformy gmin w 1975 roku gmina
Langenenslingen, ze względu na wcielenie do niej
samodzielnych wcześniej gmin Andelﬁngen, Billaﬁngen,
Dürrenwaldstetten, Emerfeld, Friedingen, Ittenhausen i
Wilﬂingen, składa się z 9 miejscowości. Miejscowość Egelﬁngen
weszła w skład gminy Langenenslingen już w roku 1972.
Obecnie Langenenslingen należy do powiatu Biberach. Gmina
ma 8847 ha łącznej powierzchni i jako największa pod
względem powierzchni gmina w tym powiecie zajmuje większą
część jego zachodniego obszaru. W sumie 9 miejscowości gminy
leży albo u podnóża, albo na samej Jurze Szwabskiej, w związku
z czym teren gminy rozciąga się na wysokości pomiędzy 540 a
800 m n.p.m. Cała gmina ma ok. 3600 mieszkańców.
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