Drodzy Miłośnicy sportów konnych!
Oddajemy w Państwa ręce mapę wraz z przewodnikiem. Mamy nadzieję,
że mapa będzie pomocna w wyprawach konnych i zawsze traficie Państwo
do wyznaczonego celu, a treść zawarta w przewodniku  pomoże lepiej poznać
historię i okolice gminy Zbrosławice.
Jesteśmy przekonani, że czas który Państwo spędzicie przebywając w terenie będzie czasem, w którym w pełni odpoczniecie, obcując z naturą i podziwiając przepiękne krajobrazy gminy Zbrosławice.
Życzymy przyjemnego spędzenia  czasu wolnego na ścieżkach konnych.

Adresy ośrodków jeździeckich na terenie
Gminy Zbrosławice:
Klub Jeździecki „Górka” ul. Hutnicza 3; 42-674  Zbrosławice
tel. +4832 233 72 53
Ośrodek Jeździecki Zbrosławice ul. Wolności 28; 42-674  Zbrosławice
tel. +4832 233 70 00 http://www.zbroslawice.horsesport.pl/
Klub Jeździecki Zbrosławice ul. Wolności 28; 42-674  Zbrosławice
tel. +48 600 835 180
Gspodarstwo Rolne Stanisław Prusak 42-674 Zbrosławice Józefka 1
tel. +4832 305 10 50
Klub Jeździecki „Nowy Dwór” 62-677 Szałsza,
tel. +48 508 16 68 00 http://www.cadmost.com.pl/nowydwor/
Gospodarstwo Rolne Manfred Słodczyk Chów i hodowla koni
Pl. K. Miarki 1; 42-674 Zbrosławice tel. +48 606 467 612
Fragment ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z 20 czerwca 1997 roku.
Art. 36.1. Zabrania się jazdy wierzchem:
1) bez uzdy;
2) obok innego uczestnika ruchu na jezdni;
3) po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze,
na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych;
4) po drodze twardej w okresie niedostatecznej widoczności;
5) po drodze twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.
2. Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie.

Drodzy Czytelnicy!

Pragniemy zaprezentować Państwu gminę Zbrosławice. Chcemy pokazać Państwu rzeczywisty obraz naszej gminy,
jako miejsce atrakcyjne nie tylko dla inwestycji gospodarczych, ale również interesujące pod względem przyrodniczo
-rekreacyjnym. Swoją niepowtarzalność zawdzięcza zarówno walorom turystyczno-krajoznawczym, jak i położeniu
na obrzeżach Śląska. Przez teren gminy przebiega międzynarodowy szlak rowerowy, jak również lokalne trasy łączące atrakcyjne
dla zwiedzających miejsca.
Te naturalne atuty wspierają mieszkańcy naszego regionu. Ich przedsiębiorczość i ambicja tworzenia nowej rzeczywistości gospodarczej
w połączeniu z przywiązaniem do tradycji stanowią podstawę dalszego rozwoju gminy.
Na nich opieramy nasze koncepcje tworzenia nowoczesnego otoczenia łączącego tradycję z wymogami teraźniejszości. Jesteśmy otwarci
na wszelkie inicjatywy, które wpłyną na to, by nasza gmina stała się
nowocześniejsza, jeszcze bardziej przyjazna i bezpieczna.
Zawarty w niniejszym folderze materiał jest namiastką prawdziwego
piękna i możliwości gminy Zbrosławice. Dlatego zapraszamy Państwa
nie tylko do czytania i oglądania folderu, ale również do odwiedzania naszej gminy.
Gwarantujemy, że zostaniecie Państwo serdecznie przyjęci.
Wójt Gminy Zbrosławice
        Paweł Kowolik

Ogólna charakterystyka

Gmina Zbrosławice położona jest w środkowej części województwa śląskiego, graniczy z Tarnowskimi Górami, Bytomiem, Zabrzem, Gliwicami, Pyskowicami, Toszkiem, Wielowsią i Tworogiem. Zajmuje 148,7 km2 powierzchni, z czego
ponad 100 km2 powierzchni zajmują użytki rolne. Liczba mieszkańców wynosi ok. 15.500 osób.
Gmina podzielona jest na 21 sołectw – Boniowice, Czekanów, Jasiona, Jaśkowice, Kamieniec, Karchowice, Kopienica,
Księży Las, Laryszów, Łubie, Łubki, Miedary, Przezchlebie, Ptakowice, Szałsza, Świętoszowice, Wieszowa, Wilkowice,
Zawada, Zbrosławice, Ziemięcice.
Siedzibą władz gminy są Zbrosławice.

Gospodarka

Położona pomiędzy dużymi miastami gmina Zbrosławice ma dogodne połączenia komunikacyjne, posiada nowoczesną
sieć energetyczną dużej mocy, trzynaście sołectw wyposażonych jest w średnioprężną sieć gazową.
Istniejące połączenia telekomunikacyjne zaspokajają potrzeby mieszkańców. Sieć wodociągowa dotarła do wszystkich
miejscowości gminy. W 50 % gmina korzysta z zasobów wód z ujęć własnych. Realizując potrzeby ochrony środowiska, opracowano plan zagospodarowania ścieków w całej gminie. W tym celu wybudowano już oczyszczalnię ścieków
Przezchlebie – Ziemięcice oraz pierwsze 26 km sieci kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej jest priorytetową inwestycją naszej gminy. Obecnie kanalizowana jest największa miejscowość gminy – Wieszowa.
Na okres najbliższych lat gmina posiada zabezpieczenie składowania odpadów stałych na wysypiskach w Tarnowskich
Górach i Pyskowicach.
W gminie funkcjonuje około 1000 podmiotów gospodarczych. Branżami dominującymi są budowlano – instalacyjna,
metalowa, rzemiosło i handel.

Rys historyczny

W granicach tworzonego przez Piastów państwa polskiego Śląsk znalazł się prawdopodobnie między rokiem 985 a 990.
Zamieszkiwały go wtedy plemiona, z których jedno – Ślężanie – dało nazwę całej
ziemi. Stolicą Śląska był Wrocław, w którym w roku 1000 utworzono biskupstwo.
W tym okresie istniały już na Śląsku liczne grody pochodzące często z przedhistorycznych. Takowe grodzisko znajdowało się na terenie obecnej gminy Zbrosławice
w Kamieńcu.
Ze źródeł wiemy, że Kamieniec, jako Kamień, oznaczał prawdopodobnie miejsce
ufortyfikowane kamieniami. Na wzgórzu istniała obwarowana osada obronna kultury łużyckiej (650 – 400 lat p.n.e.), w której odkryto chatę odlewnika przedmiotów z brązu. W tym samym miejscu w VII – IX wieku istniał gród, należący do
górnośląskiego plemienia zamieszkującego dorzecze Kłodnicy, zniszczony przez
Świętopełka w 875 roku.
Na Śląsku krzyżowały się ważne szlaki handlowe, biegnące zarówno ze wschodu na zachód, jak i z południa na północ
(tzw. szlak bursztynowy). Wzdłuż nich lub w ich okolicy ludzie osiedlali się od najdawniejszych czasów. Ludność zamiesz-

kała na szlaku prowadzącym z Wrocławia i Opola przez Toszek i Pyskowice do zagłębia górniczego w okolicy Bytomia
wzdłuż rzeki Dramy, dała początek istnieniu wsi Zbrosławice.
Zbrosławice związane były terytorialnie z Toszkiem i Bytomiem, gdyż należały do księstwa bytomskiego i kasztelanii
toszeckiej. Toszek istniał już w 1201 r. Wieś natomiast wzmiankowano w 1235 r. Wiąże się ona z imieniem kasztelana Zbrosława, który aktem darowizny z roku 1235 otrzymał posiadłości zbrosławickie od księcia opolskiego Mieszka II
(1230 – 1246).
Do kasztelanii toszeckiej należały też wsie należące do obecnej gminy. Najwcześniej wzmiankuje się miejscowość
Karchowice – 1210 r. Odkryto tam najstarsze ślady pobytu człowieka, który do produkcji narzędzi wykorzystał miejscowy
surowiec.
Informacje na temat zasiedlania terytorium kasztelanii pochodzą z lat pięćdziesiątych XIII w. Listę miejscowości otwierają
Ptakowice, znane z falcyfikatu z 1251 r. Z drugiej połowy XIII w. i początku XIV w. pochodzą informacje o wsiach: Łubie
(1256), Kamieniec (1279), Ziemięcice (1286), Zawada (1294), pozostałe powstały około 1300 r. Osadnictwo na omawianych terenach zamyka wieś Księży Las z 1302 r.
Zbrosławice otrzymały w XIII w. prawa miejskie, jednak w miasto się nie rozwinęły.
W 1281 roku po podziale księstwa opolskiego między czterech synów Władysława – omawiany teren znalazł się w nowo
powstałym księstwie bytomsko – gliwicko – kozielskim ze stolicą w Bytomiu (najstarsze miasto, gdyż w jego sąsiedztwie
wydobywano kruszec srebra).
W Zbrosławicach i Ptakowicach także były czynne kopalnie galeny. Złoża galeny (galenitu), tj. siarczku ołowiu zawierającego pewien procent srebra, służy do uzyskania tego cennego metalu na drodze odsrebrzania ołowiu surowego.
Leszek Biały wziął pod opiekę wszystkich przybywających do jego księstwa górników i zapewnił im korzystne warunki
pracy i osiedlania się. Przywilej książęcy dotyczył „Niemców, Romanów lub jakichkolwiek gości”.
W latach 1281 – 1312 ziemia tą władał Kazimierz – czwarty syn Władysława, był pierwszym, który uznał swe księstwo
za dziedziczne lenno księstwa czeskiego.
W 1355 r. dobra Toszka, Pyskowic ze Zbrosławicami znalazły się w rękach Przemysława, księcia cieszyńskiego.
Od roku 1327 na okres 400 lat Śląsk stał się częścią królestwa Czech, a tym samym prowincją Cesarstwa Rzymskiego
Narodu Niemieckiego. Zmiana tego stanu nastąpiła w latach 1742 – 1762, gdy przez Śląsk przetoczyły się trzy wojny,
po których prawie całe terytorium Śląska znalazło się pod władaniem Prus.
Teren gminy należał do księstwa toszeckiego, przekształconego później w państwo stanowe i powiat. Po plebiscycie
na Górnym Śląsku, w 1922 r. miejscowości te przyznano Niemcom i włączono do powiatu bytomskiego. Po wojnie
ponownie weszły w obręb powiatu tarnogórskiego. Zachodnia część gminy wchodziła w skład powiatu gliwickiego
i w latach 1973 – 1977 tworzyła gminę Kamieniec, przyłączoną później do Zbrosławic.

Zabytki

Wśród licznych zabytków na terenie gminy Zbrosławice do najciekawszych należą:
w Szałszy:
*pałac neogotycki z 1877 roku
*kościół filialny z XVII wieku
w Wieszowie:
*kościół neogotycki z 1896 roku
w Wilkowicach:
*pałac z 1 połowy XVIII wieku
w Zbrosławicach:
*kościół parafialny z XV – wiecznym prezbiterium i figurką Matki Boskiej
  Zbrosławickiej z 1575 roku
*klasycystyczna budowla wylotu sztolni z 1821 roku
w Kamieńcu:
*barokowy pałac z XVIII wieku z parkiem krajobrazowym i unikalnym drzewostanem
  (choina kanadyjska, tulipanowiec amerykański, miłorząb dwuklapowy, dąb kaukaski, sosna wejmutka)
*kościół parafialny późnogotycki z 1413 roku
* grodzisko wczesnośredniowieczne na skarpie ze śladami osad z okresu halsztackiego kultury łużyckiej
  (650 – 400 lat p.n.e.)
w Karchowicach:
*ujęcie wodne z 1895 roku (Zabytkowa Stacja Wodociągowa)
w Łubiu:
*pałac Baildonów z 1869 roku wraz z parkiem
*kościół barokowy z XVI wieku
w Miedarach:
*pałac eklektyczny z 1889 roku
w Ziemięcicach:
*neogotycka leśniczówka z 1900 roku.

Oświata, kultura, sport

W gminie działają 4 gimnazja, 8 szkół podstawowych i 6 przedszkoli. Gmina prowadzi również Liceum Ogólnokształcące w Kamieńcu. Fenomenem jest działalność chórów i zespołów wokalno – instrumentalnych,
skupiających kilkaset osób. Obecnie jest ich osiem. Niektóre osiągnęły profesjonalny poziom:
Miedarzanie – kilkudziesięcioosobowa kapela ludowa – zdobywca
pierwszej nagrody na festiwalu „Śląskie Śpiewanie”.
Ponadto prężnie działa Towarzystwo Społeczno – Kulturalne
Ludności Pochodzenia Niemieckiego oraz dziecięce zespoły wokalno
– muzyczne przy szkołach podstawowych. Działalność wspomagają
świetlice gminne.
Mieszkańcy mogą korzystać z bibliotek znajdujących
się w Zbrosławicach, Ptakowicach, Miedarach, Kamieńcu, Wieszowie,
Łubiu i Czekanowie.
Dziesięć lokalnych klubów sportowych, w znacznej mierze finansowanych z budżetu gminy, zachęca do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową,
tenis stołowy, do biegów przełajowych, biegów narciarskich oraz uprawiania innych dyscyplin.
Na szczególna uwagę zasługują ośrodki jeździeckie w Zbrosławicach i Szałszy, z usług których korzystają także mieszkańcy ościennych miast. Sportowcy i mieszkańcy mają do dyspozycji salę gimnastyczną z siłownią przy Szkole Podstawowej
w Zbrosławicach, nowoczesne sale gimnastyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu, Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Miedarach i Zespole Szkół w Wieszowie oraz inne obiekty sportowe w Miedarch, Wilkowicach,
Łubiu, Ptakowicach, Ziemięcicach i Przezchlebiu.
Na terenie gminy działają trzy koła łowieckie.

Współpraca międzynarodowa

Zbrosławice od kilku lat współpracują z gminami z Francji, Niemiec i Węgier. Efektem tej współpracy są umowy partnerskie podpisane z Brackenheim (Niemcy) w 2001 r, Charnay-les-Macon (Francja) w 2002 r. oraz z Tarnalelesz (Węgry)
w 2004 r.
Współpraca międzynarodowa obejmuje wymianę młodzieży szkolnej, spotkania mieszkańców oraz wymianę kulturalną.
Najbardziej systematyczna jest wymiana młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Dwukrotnie w ciągu roku młodzież wyjeżdża do Brackenheim, a młodzież niemiecka przyjeżdża do Zbrosławic aby uczestniczyć we wspólnych zajęciach. Stały
charakter nabrały również spotkania kulturalne z udziałem zagranicznych gości, tj.  przeglądy zespołów instrumentalno
– wokalnych i „Jadwigafest” – największy festyn w regionie.

Nasza oferta

Gmina Zbrosławice jest położona w jednym z najpiękniejszych zakątków regionu – północnej części Wyżyny Śląskiej.
Pomimo tego, że od południa sąsiaduje z terenami silnie zurbanizowanymi i uprzemysłowionymi, jej środowisko jest
czyste ekologicznie, a krajobraz stanowią pagórkowate, wielkie, otwarte przestrzenie poprzecinane rzekami i pasmami
zieleni. Okolica Zbrosławic, zwana „Szwajcarią Zbrosławicką”, znana jest od lat z mikroklimatu, który sprzyja leczeniu
górnych dróg układu oddechowego oraz układu nerwowego. Te walory zadecydowały o ulokowaniu w Zbrosławicach        
i Kamieńcu sanatoriów dla dzieci.
Gmina słynie również z ośrodków oraz szkółek jeździeckich oferujących naukę jazdy konnej, spacery na koniach, a nawet
kursy dla instruktorów jazdy konnej. Dla amatorów dłuższego wypoczynku w siodle organizowane są wycieczki jedno       
i wielodniowe oraz kolonie letnie i zimowe. Odrębną atrakcję stanowią, cieszące się dużą renomą, ogólnopolskie zawody
jeździeckie w Zbrosławicach. Na zwolenników pieszych i rowerowych wędrówek czeka gęsta sieć dróg gruntowych i rzadko uczęszczanych dróg asfaltowych, które przecinają tę pagórkowatą krainę.
W Laryszowie znajduje się ośrodek tenisowy, w którym regularnie odbywają się turnieje   singlowe i deblowe. Istnieje także możliwość nauki               
i doskonalenia gry w tenisa. W trakcie wakacji w ośrodku organizowane
są półkolonie tenisowe dla dzieci i młodzieży. Mało znane, choć niezwykle
ciekawe, są pamiątki kultury materialnej. Spotkać można małe kapliczki,
drewniane kościoły, pałace i zabytki techniki przemysłowej.
Gmina posiada nie tylko godne polecenia miejsca do aktywnego wypoczynku, lecz również atrakcyjne tereny budowlane. Tereny pod zabudowę
mieszkaniową projektuje się nie tylko przy istniejących obszarach zurbanizowanych, jako kolejne liczne zabudowy, lecz także przeznacza się na ten
cel znaczne tereny użytkowane dotychczas rolniczo. Stwarza to ciekawą
ofertę dla firm deweloperskich. Bogatą ofertą działek dysponują prywatni właściciele.
Opracowano nowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy, które przeznaczają interesujące tereny na cele zabudowy mieszkaniowej, a przy węzłach komunikacyjnych także na cele usługowo – produkcyjne i przemysłowe.
Nie bez znaczenia jest fakt, że południowym skrajem gminy, na granicy z Bytomiem, Zabrzem i Gliwicami planowany
jest przebieg autostrady A1. Tereny przy autostradzie będą przeznaczone pod strefy rozwoju gospodarczego, co znacznie
zwiększy ich atrakcyjność inwestycyjną. Poza tym umiejscowienie węzłów drogowych w tym rejonie znacznie zwiększy
walory komunikacyjne całej gminy.

Miejscowości na trasie szlaku wycieczki konnej

Zbrosławice - centrum administracyjne gminy rolniczej, w której na blisko 150 km2 mieszka 15500 ludzi. 2/3 obszaru gminy
zajmują użytki rolnicze. Duża ilość terenów zielonych i przewaga wiatrów zachodnich, chroniących przed napływem zanieczyszczonego powietrza z terenów uprzemysłowionych tworzą korzystny mikroklimat dla leczenia chorób górnych dróg oddechowych oraz układu nerwowego. Z tego powodu teren ten nazywano niegdyś, nieco na wyrost, „Szwajcarią Zbrosławicką”.
Walory te wykorzystuje kilka placówek sanatoryjnych, m.in. Dziecięce Sanatorium Rehabilitacyjne w Kamieńcu, Sanatorium
Rehabilitacji Neuropsychiatrii Dziecięcej w Zbrosławicach oraz ośrodek rehabilitacyjny „Caritas”.
Pierwsze wzmianki o Zbrosławicach pochodzą z 1235 roku. We wsi znajduje się kilka godnych uwagi zabytków m. in. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z połowy XV wieku, powiększony przez Jerzego Larysza w latach 1610 - 20, odbudowany po pożarze z 1909 roku, utrzymuje
cechy stylu barokowego. Najstarszą częścią świątyni jest orientowane, gotyckie prezbiterium. Wyposażenie pochodzi z XVII i XVIII wieku.
Świątynia ma wezwanie Wniebowzięcia NMP, co wiąże się z XV wieczną figurką Matki Boskiej podarowaną kościołowi przez jednego          
z właścicieli wsi. Na cmentarzu znajduje się neogotycka kaplica grobowa Stockmanów z 1827 roku. Dociekliwy turysta może poszukać
jeszcze wielokrotnie przebudowanego pałacu z połowy XVIII wieku. Miłośnikom zabytków techniki proponujemy poszukanie wylotu
sztolni odwadniających kopalnie rud ołowiu i srebra w Tarnowskich Górach (Ptakowice), nieczynne młyny wodne, zespół dworca kolejowego i niemieckie bunkry z okresu międzywojennego. Miłośnicy przyrody powinni obejrzeć okazałe drzewa: robinię, dąb szypułkowy,
lipy drobnolistne.
Józefka – położony wśród pół folwark administracyjnie należący do Zbrosławic. Znajduje się tu szkółka jeździecka „Hegemonia”
oraz gospodarstwo utrzymujące miłe dla oka zwierzątka (osioł, kozy, świnki wietnamskie). W Hegemonii harcerze
z 7 Strzeleckiej Drużyny Harcerzy im. płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego (występują w barwach Pułku 3 Ułanów
Śląskich, który do 1939 r. stacjonował w Tarnowskich Górach) trenują woltyżerkę, musztrę, sprawność jeździecką, władanie
białą bronią.
Wilkowice – pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1253 roku. Bardziej znaną rodziną władającą tymi terenami była niezwykle rozgałęziona szlachta śląska - Larischowie (w kościele w Zbrosławicach znajduje się płyta nagrobna Jerzego Larischa z 1616 r.
należącego do naczęsławickiej linii tego rodu). We wsi znajduje się późnobarokowy pałac Larischów z pierwszej połowy
XVIII wieku zamieniony na budynek mieszkalny.
W XIX wieku władał tym terenem Karol von Koschützki (Kosicki), który z powodu koligacji rodzinnych używał od 1811 r.
nazwiska Larisch. W połowie XIX wieku wydawał „Poradnik dla ludu górnośląskiego”, a w okresie Wiosny Ludów był prezesem
Klubu Narodowego w Bytomiu, żądającego równouprawnienia Polaków i Niemców górnośląskich.
W otoczeniu zaniedbany park z kilkoma okazami drzew (platan, grab, lipa drobnolistna, dąb, jesiony, choina kanadyjska). Przy rozwidleniu
dróg znajduje się głaz narzutowy o obwodzie prawie 4 metrów.
Miedary – osada służebna wywodząca swą nazwę od mieszkańców trudniących się zbieraniem miodu, po raz pierwszy
na piśmie wymieniona na początku XIV wieku. Znajduje się tu kościół p.w. św. Floriana z 1911 roku, od 1932 roku samodzielna parafia, obok kościoła krzyż przydrożny (boża męka) z 1876 roku. Z innych obiektów architektonicznych warto wspomnieć budynek katolickiej szkoły ludowej z 1907 r. oraz zabudowania dawnego dworu i spichlerza. Pomiędzy Wilkowicami
a Miedarami znajdują się pozostałości niemieckich umocnień z okresu międzywojennego (schron bojowy i schron przeciwlotniczy),
a na okolicznych polach rozrzucone bunkry polowe z 1944 roku.
Kopanina jest przysiółkiem Miedar wymienianym po raz pierwszy w dokumencie z 1780 roku. Właściciele tych terenów pochodząca z Westfalii rodzina Fürstenbergów zbudowali w 1892 roku pałac, który do pierwszej wojny światowej jeszcze trzykrotnie przebudowywali. Po II wojnie światowej ulokowano w nim dom pomocy społecznej dla ludzi specjalnej troski. Takie
funkcje pełni do dzisiaj. Otoczony jest ponad 6 hektarowym parkiem krajobrazowym.
Przy ul. Kasztanowej: głaz narzutowy obw. 390 cm. Pomiędzy Kopaniną a Księżym Lasem znajduje się neogotycka leśniczówka
z 1902 roku, a obok niej drewniana z połowy XIX wieku. W promieniu 1 km znajduje się kilka okazałych dębów szypułkowych.
Księży Las – stara wieś (1302 rok) z równie starym (1494 rok) drewnianym, orientowanym kościołem o konstrukcji zrębowej
p.w. św. Michała Archanioła. Dobudowane na początku XX wieku ceglane prezbiterium powiększające nawę główną oraz nietypowa „bania” na sygnaturkę czynią z tego, jednego z najstarszych w Polsce kościołów drewnianych obiekt wyjątkowy. Drugim
godnym uwagi obiektem architektonicznym we wsi jest budynek dawnej szkoły parafialnej z 1880 roku.
Jasiona – wieś istniejąca już na początku XIV wieku. Wielokrotnie zmieniała właścicieli m. in. von Raczek, Zawadsky,
Halfenstein i Fragstein. Znajduje się tu zrujnowany, późnobarokowy dwór z końca XVIII wieku zbudowany dla Maksymiliana
von Fragstein.
W otoczeniu 2 hektarowy park podworski również mocno zdewastowany. Kapliczka i krzyż przydrożny z 1904 roku.
Kopacz – dawny folwark założony na początku XIX wieku, obecnie przysiółek Jasiony.

Krasowe – przysiółek Kopienicy, po raz pierwszy wymieniany w dokumencie z 1822 roku.

Kopienica – wieś wzmiankowana na pocz. XIV wieku jako dobra rycerskie. Od drugiej połowy XV wieku władali okolicą
Otiesławowie.  Na froncie kościoła w Łubiu znajduje się tablica fundacyjna wspominająca tę rodzinę. W 1844 roku wg projektu
Emila von Wrochem  wybudowano tu dwór, po II wojnie światowej wykorzystywany był do celów oświatowych.  W otoczeniu

park o powierzchni ok. 4ha z ciekawymi okazami drzew (buk czerwony, jesion, sosna wejmutka, dąb). Także na terenie wsi można odnaleźć
kilka wyróżniających się lip drobnolistnych.  Przy ul. Bohaterów okazały głaz narzutowy.
Łubie – wieś wzmiankowana w 1256 roku. Przez długi czas należała do jednego z najstarszych rodów górnośląskich
– von Blacha i była ich siedzibą rodową. We wsi kościół z XVI wieku, powiększony w XVII wieku przez Otiesławów. Wyposażenie
z XVII i XVIII wieku. Niegdyś znaczący ośrodek odpustowy. Wieś m.in. należała do rodziny Baildonów, której protoplastą był
szkocki inżynier John Baildon (1772 - 1846) przybyły na Śląsk w 1793 roku; będąc w służbie króla Prus wybudował m.in. pierwszy
w Europie wielki piec opalany koksem (Gliwice), wielkie piece w Królewskiej Hucie (dziś Chorzów) i Bytkowie (dziś dzielnica
Siemianowic) oraz w latach 1825 - 1830 wybudował w Katowicach  hutę (dziś już nie istniejąca huta „Baildon”). Posiadał także
majątki ziemskie w Łubiu, a w Bełku koło Orzesza - dobra po żonie. Na przykościelnym cmentarzu znajdują się groby jego dzieci - Artura,
Marii i Aleksandra oraz jego żony Heleny. Sam John Baildon zmarł i został pochowany w Gliwicach. Zachował się, otoczony resztkami
parku krajobrazowego, klasycystyczny dwór z 1869 roku, zbudowany przez potomków Baildona - użytkowany obecnie jako dom pomocy
społecznej oraz spichlerz dworski.
Folwark – przysiółek

Dąbrowa – przysiółek Jaśkowic istniejący od 1797 roku

Jaśkowice - wieś wzmiankowana już w 1490 roku. Znajduje się tu dwór z końca XIX wieku (1890), przebudowany po II wojnie
światowej (1948). W otaczającym go parku znajduje się okazały dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 390 cm. Nieopodal
kapliczka z 1880 roku.

Łubki – wieś wymieniana w dokumentach z ostatniej ćwierci XVIII wieku. Nazwa pochodzi (podobnie jak pobliskiego Łubia)
od pasów kory, głównie lip, z których wyplatano np. kosze). Jedynym obiektem godnym uwagi jest neogotycka kaplica z pocz.
XX wieku.

Szufajda – przysiółek

Nasz Przyjaciel Koń

Przodkami współczesnych koni na początku swojej ewolucji, która zaczęła się przed milionami lat, były niewielkie,
niezbyt urodziwe zwierzęta, które nie przekraczały 30 cm. Teraz aż trudno nam uwierzyć, że mogły z nich powstać tak
piękne i dostojne stworzenia, jakie możemy obecnie podziwiać.
Może więc arabska legenda o stworzeniu konia jest bliższa naszym uczuciom - Allah miał rzec: „Uczynię z ciebie
stworzenie, w które włożę potęgę i chwałę moich przyjaciół, a poniżenie wrogów... uczynię cię zdolnym do latania bez
skrzydeł”.
Współczesne konie chodzą na trzecim palcu, który przekształcił się w kopyto. Są silnymi, wytrwałymi zwierzętami,
z wyraźnie zaznaczonym charakterem, a nawet, jak podkreślają ich miłośnicy, duszą!
Charakterystyczną cechą konia jest jego umaszczenie, w większości przypadków jest ono niezależne od rasy. Wyróżnia się umaszczenia jednolite, takie jak maść gniada, kasztanowa, izabelowata, bułana, kara – całkowicie czarna, siwa,
biała zwana też „albino”, umaszczenia złożone: srokata, tarantowata oraz maść dereszowata – mieszana, w której włosy
białe są w proporcji do maścistych jak 1:1, a ilość włosów białych jest zależna od pory roku.
Konie bardzo rzadko spotykane są na wolności. Wielkie równiny Ameryki Północnej przemierzały kiedyś stada
mustangów; tarpan - dziki koń, który kiedyś zamieszkiwał tereny Polski i cześć Europy, wyginął pod koniec XVIII w.
Poprzez krzyżowanie ze sobą najlepszych osobników powstało wiele ras o bardzo cenionych i szczególnych cechach. Najwyższą rasą konia jest rasa Shire, ta rasa konia osiąga w kłębie 170 cm i więcej. Najmniejszą rasą konia, pomijając konie
miniaturki, jest Falabella dochodząca w kłębie do 70 cm wysokości.
Do dzisiejszego dnia uznaje się, że najdoskonalszą rasą konia jest koń czystej krwi arabskiej. Wyhodowany przed
wieloma wiekami przez pustynnych koczowników ze wschodu. Koń arabski, jak głosi podanie, pochodzi od pięciu klaczy
Proroka Mahometa.
Koniom jako zwierzętom pozostającym w „służbie” człowiekowi, poświęcono najwięcej uwagi ze wszystkich innych
udomowionych zwierząt. Człowiek wykorzystywał konie wszechstronnie. Od dawien dawna koń służył wojownikom          
i uczestniczył w bitwach, ceniony był w rolnictwie, transporcie towarowym, w wojsku, transporcie komunikacyjnym, jako
siła pociągowa w kopalniach i w lesie przy wyrębie drzew. Obecnie konie wykorzystywane są w celach  hipoterapeutycznych, rekreacyjno-sportowych oraz w filmie i coraz rzadziej w cyrku. O koniach pisano poematy i wiersze, były również
aspiracją dla malarzy i rzeźbiarzy.
W zamierzchłych czasach za dobrego konia można było kupić całą wieś razem z ludźmi, a zamożność danego

regionu oceniano miarą ilości koni.
Słownictwo koniarzy jest bardzo bogate, powstało już kilka słowników zawierających te swoiste zwroty i wyrażenia.
Każdy z nas jednak słyszał kiedyś o chrapach konia, kłębie, chodach takich jak: stęp, kłus, galop, cwał, wiemy co to ogier,
pęcina, a podkowy służą nam za symbol szczęścia.
Aby prawidłowo pielęgnować konia trzeba dobrze znać zasady jego żywienia, zachowanie, reagować na jego potrzeby i emocje. Należy dbać o to, aby stanowisko gdzie stoi koń było zawsze czyste i suche. W celu ochrony nóg konia,
które są dla niego najwyższym priorytetem, ludzie podkuwają konie, mocując do kopyta podkowy metalowe, plastikowe,
stosując wkładki żelowe, a także podkowy ortopedyczne. Stosuje się również podkowy z otworami na hacele, które mają
za zadanie eliminować ewentualny poślizg nóg konia na śliskiej nawierzchni. Podkowę do kopyta mocuje się za pomocą
specjalnych gwoździ tzw. podkowiaków. Nie sprawia to zwierzęciu bólu gdyż gwoździe te wbijane są w twardą, martwą
część kopyta.
Opieka nad koniem wymaga szerokiej wiedzy i dużego poświęcenia, lecz z czasem im częściej przebywamy z końmi
tym stają stają się one naszymi coraz wierniejszymi przyjaciółmi. Między zwierzęciem a człowiekiem rodzi się wręcz
magiczna więź.
Przygoda z końmi zaczyna się od jazdy na lonży, a do perfekcji prowadzi długa droga. Trzeba być cierpliwym, walczyć z przeciwnościami oraz swoimi słabościami, ale efekty są warte zachodu, gdyż jak twierdzą ci, dla których konie są
całym życiem, jeździectwo to specyficzny stopień wtajemniczenia. Znawcy powiadają, że jeździć konno może się nauczyć
każdy, jednak jazda w harmonii z koniem to sztuka.
Wybierając się na przejażdżkę konną musimy pamiętać o tym, aby się właściwie przygotować, rozgrzać mięśnie,
ubrać się wygodnie, zadbać o właściwe nakrycie głowy, które zapewni nam bezpieczeństwo oraz buty jeździeckie lub inne
na niskim obcasie.
Pamiętajmy jednak, że najważniejszy jest nasz towarzysz – koń, z którym od tej chwili będziemy stanowili jedno.
Każdy jeździec przed osiodłaniem konia, powinien dokładnie sprawdzić stan kopyt. Wyczyścić je kopystką z przylepionego do strzałki obornika, resztek ziemi czy wgniecionych w kopyto kamyków, oraz sprawdzić stan piętki, koronki, pęciny,
umocowania podkowy oraz stawy pęcinowe, stawy skokowe, stawy nadgarstkowe.
Tak przygotowani możemy mieć pewność, że czekająca nas wyprawa będzie przyjemnością zarówno dla nas jak
i naszego wierzchowca.
Niewiele jest tak wyjątkowych miejsc na obszarze Górnego Śląska, związanych z końmi oraz z tak wielkimi autorytetami świata jeździeckiego, jak Gmina Zbrosławice.
Założycielem międzyuczelnianego Akademickiego Klubu Jeździeckiego w Zbrosławicach, był Wojciech Ginko.
Zbudowano dwie duże stajnie, pierwsza służy jako stajnia dla koni do jazdy rekreacyjnej. Stajnia ta posiada około 40-tu
stanowisk. Druga stajnia przeznaczona jest dla koni sportowych i koni oddawanych w pensjonat. Stajnia ta posiada 16
dużych boksów.
Na początku 1973 r. w ośrodku pojawiły się konie, a nieco później ośrodek jeździecki został przekształcony i zmienił
nazwę na Zakład Treningowy koni. Na początku lat 80-tych dość dynamicznie zaczęły rozwijać się tu sporty konne: skoki
przez przeszkody, ujeżdżanie, a nieco później nawet woltyżerka. Od samego początku istnienia ośrodka, aż po dzień
dzisiejszy ogromną popularnością cieszą się rekreacyjne jazdy konne oraz nauka jazdy konnej.
Ośrodek Jeździecki w Zbrosławicach ma doskonałą lokalizację, ponieważ leży niedaleko drogi biegnącej przez same
Zbrosławice, dlatego dojazd nie jest kłopotliwy, z drugiej strony otoczony jest polami, dalej lasem, a cały teren jest pagórkowaty, co tworzy bardzo ciekawa okolicę.
Gdy będziemy podziwiać pięknego, galopującego wśród traw rumaka, pamiętajmy, że...

„Koń jest stworzony ku bieganiu jak ptak ku lataniu...”
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