


Szanowni Państwo,

Dobrodzień to miejsce, w którym warto żyć, mieszkać, pracować 

i inwestować. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia ziemi 

dobrodzieńskiej, która powszechnie kojarzona z meblami, od 

pokoleń jest miastem stolarzy. Tradycje tego pięknego rzemiosła 

są tu wyjątkowo silne i wspaniale rozwijane. Śląska gościnność, 

gwara oraz doskonała kuchnia śląska to tylko kilka powodów, aby 

zagościć w naszych pięknych stronach. Nie brak tu 

interesujących zabytków i niezwykle urokliwych miejsc, wkoło zaś 

lasy, cisza i świeże powietrze. Dobrodzień to po prostu dobry adres.

Zapraszam turystów i inwestorów!

Róża Koźlik

Burmistrz Dobrodzienia



Dobrodzień leży w województwie 
opolskim, w południowej części powiatu oleskiego 
izajmuje obszar 16.284 ha. Prawie połowa, bo aż 
7800 hektarów powierzchni gminy to lasy. 
Pagórkowate tereny, leśne dukty, stawy i rzeki 
stanowią naturalny potencjał gminy w zakresie 
rozwoju agroturystyki oraz różnych form 
rekreacji. Wytyczone i oznakowane 
ścieżki rowerowe zachęcają do czynnego uprawiania 
różnych form turystyki, a  także stwarzają możliwość 
poznania doliny Małej Panwi. W granicach gminy 
Dobrodzień przebiegają cztery trasy rowerowe 
ołącznej długości 28,9 km. W obrębie tych tras znajdują się elementy przyrodniczo−krajobrazowe, które warto zobaczyć, 
m.in. malownicze meandry Małej Panwi, Stawy Pluderskie, będące cennymi przyrodniczo i krajobrazowo terenami, na 
których występuje wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt. Stawy otaczają malownicze bory sosnowe. Występuje  
wnich wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. 
Ludność gminy to około 10.000 mieszkańców, w tym około 4000 osób zamieszkuje miasto Dobrodzień. Pozostała ludność 
zamieszkuje 16 sołectw, które stanowią: Błachów, Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Główczyce − Zwóz, Gosławice, Klekotna, 
Kocury − Malichów, Kolejka, Ligota Dobrodzieńska, Makowczyce, Myślina − Turza, Pietraszów, Pludry, Rzędowice, 
Szemrowice, Warłów.
Gmina ma charakter przemysłowo−rolniczy. Dobrodzień znany jest przede wszystkim z tradycji stolarskich. Działalność 
produkcyjną i usługową w tej dziedzinie prowadzi ponad 100 zakładów stolarskich. Różnorodna oferta dobrodzieńskich 
producentów mebli skutecznie przyciąga Klientów zarówno z kraju, jak i z zagranicy.  Dobrodzień coraz częściej kojarzony 
jest także ze znakomitymi imprezami kulturalnymi i sportowymi. Wymienić tu można m.in.:
Źródło − Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
Turniej Brydża Sportowego Par o Puchar „Śnieżnego Płatka” 
Ogólnopolski Bieg Uliczny „Dobrodzieńska Dycha”
Ogólnopolskie Zawody Modeli Pływających Klasy NS „Pożegnanie lata”

Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego
Dobrodzień pochwalić się może także sukcesami na niwie sportowej. W gminie doskonale rozwijają się takie dziedziny sportu 

jak pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis 
ziemny i stołowy oraz biegi. 

Zabytki Dobrodzienia

W Dobrodzieniu jest wiele pełnych uroku miejsc i budowli, które 
mimo upływu czasu zachowały się w bardzo dobrym stanie, 
ciesząc oko kolejnych pokoleń. W roku 2004 w Dobrodzieniu 
otwarto Izbę Regionalną, w której gromadzone są dokumenty 
iprzedmioty o wartości historycznej.
Cmentarz żydowski. Cmentarz pochodzi z końca XVII wieku, 
o czym świadczą najstarsze zachowane do dziś macewy. Na 

cmentarzu znajdują się m. in. macewy rodziny Stein – krewnych żydowskiej świętej kościoła katolickiego, Edyty Stein. 
Cmentarz był własnością gminy Dobrodzień aż do czasów drugiej wojny światowej. W 1939 r. przejęło go Zrzeszenie Żydów 



w Niemczech, a w 1943 r. policja państwowa. Po wojnie kirkut stał się własnością Skarbu Państwa. 
Cmentarz ewangelicko−augsburski w Bzinicy Nowej. Założony w połowie XIX w. Na cmentarzu znajdują się ruiny 
kaplicy z XIX w. Jest to jedyny w powiecie oleskim cmentarz husycki. Znajduje się tam m.in. mogiła Karoline Kleinert – 

bohaterki słynnej śląskiej piosenki o Karolince.

Dąb szypułkowy w Kocurach − 350−letni pomnik przyrody. Rośnie 
wLeśnictwie Brzezinki w oddziale 53a, między Kocurami a Klekotną. W chwili 
pomiarów wojewódzkiego konserwatora przyrody miał 626 cm obwodu na 
wysokości 130 cm, czyli 2 metry 
średnicy.
Dziewiętnastowieczna 

kapliczka z rzeźbą św. 

Wojciecha. Kapliczka neo−
klacystyczna usytuowana po 
wielkim pożarze miasta przy 
kościele Nawiedzenia Naj−
świętszej Maryi Panny. Przed 
rokiem 1846 kapliczka stała 
wpółnocno−wschodniej części 
miasta przy skrzyżowaniu 
obecnych ulic Lublinieckiej iKoś−
ciuszki. Wewnątrz kapliczki 
znajduje się barokowa ludowa 
ciosana w drewnie polichromowana rzeźba św. Wojciecha. 
Kościół drewniany pw. św. Walentego został wzniesiony około roku 
1630, po tragicznych doświadczeniach wojny trzydziestoletniej  i wielkim 
pożarze w 1625 r., który zniszczył Dobrodzień. Kościół orientowany, 
konstrukcji zrębowej, z wieżą czołową wtopioną w prostokątny przedsionek 
szerokości nawy. Na zewnątrz obity gontem, dach siodłowy również kryty 
gontem. Wieża nakryta daszkiem namiotowym, z którego wyrasta cebulasty 
hełm. Przebudowany w XVIII w. i XIX w. W 1644 r. Adam Wilhelm 
Dobrodzieński, magister sztuk wyzwolonych i filozofii, bakałarz teologii, dał 
początek fundacji św. Walentego. Przekazał radzie miejskiej Dobrodzienia 
330 talarów i 8 groszy 
srebrnych na budowę 

barokowego ołtarza głównego pw. św. Walentego. Przy kościele 
funkcjonował przytułek dla ubogich. W momencie konsekracji 
w1679 r. kościół posiadał także – obecnie nieistniejące – dwa 
ołtarze boczne poświęcone św. Józefowi i św. Antoniemu oraz 
ambonę. Po 1830 r., w którym został przeprowadzony remont 
kościoła, znana na Śląsku firma organmistrzowska Schlag und 
Sohne ze Świdnicy zbudowała szafę organową wraz z instrumentem. 
Kościół został cudem uratowany z wielkiego pożaru w 1846 r., który 
strawił prawie całe miasto, a ocalały jedynie nieliczne zabudowania 
na obrzeżach. Ołtarz główny, krucyfiks ołtarzowy oraz szafa 
organowa objęte zostały ochroną konserwatorską w formie wpisu do 
rejestru zabytków ruchomych. Zabytki te charakteryzują się wysoką 
klasą artystyczną i historyczną. 
Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny budowany 
wstylu romańskim w latach 1851−1854, w miejsce spalonego w 
roku 1846 kościoła drewnianego. Na wieży kościoła umieszczono 



trzy dzwony. Największy z nich został podarowany w 1856 r. 
przez króla Fryderyka Wilhelma IV. Na dzwonie został 
umieszczony napis „Maria”. Na głównym ołtarzu umieszczono 
obraz św. Marii Magdaleny – patronki kościoła. 
Most dworski z 1610 r. Najstarszy zachowany zabytek 
Dobrodzienia wybudowany w 1610 r. z kamienia łupanego. 
Park Miejski w Dobrodzieniu. Od średniowiecza do końca 
XIX w. miejsce dzisiejszego parku zajmował staw określany 
mianem „zamkowego”, przy nim  pierwotnie zlokalizowany 
był młyn, a w latach 1769−1873 wielki piec oraz towarzyszące 
mu urządzenia hutnicze. Między rokiem 1884 a 1914 staw został osuszony, a na jego miejscu założono park. W tamtym 
okresie park porastały takie gatunki drzew i krzewów jak: świerki, cyprysiki groszkowe, żywotniki zachodnie, a także dęby, 
kasztanowce, topola czarna i jesion pensylwański. Odnowiony w 2003 roku.
Ratusz Miejski w Dobrodzieniu. Wybudowany  po wielkim pożarze, w latach 1848−1849, w stylu 

neoklasycystycznym, w czasach Wiosny Ludów. Z pomocą dla 
pogorzelców pośpieszyli mieszkańcy okolicznych miast, 
atakże książę brunszwicki, właściciel dworu oraz król pruski 
Fryderyk Wilhelm IV. Początkiem odbudowy po pożarze było 
wytyczenie większego rynku z szeregiem ulic oraz 
zmodyfikowanie średniowiecznego układu urbanistycznego 
miasta.
Rzędowice − kamień upamiętniający pobyt króla 

Fryderyka Augusta III, który w okolicznych lasach 
polował na zwierzynę i często bywał w swoim pałacu 
myśliwskim przy ul. Piastowskiej. Na kamieniu wyryty jest 
napis FAR (Fridericus Augustus Rex) z koroną i napisem 
wjęzyku niemieckim „Ich niezapomnianemu Królewskiemu 
Panu urzędnicy leśni Nadleśnictwa Dobrodzień 1932”.
Stawy Pluderskie – tereny cenne przyrodniczo 
ikrajobrazowo. Kompleks stawów  hodowlanych, w których 
występuje wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt. 
Stawy otaczają malownicze bory sosnowe. Występuje  w nich 
wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin, takich jak: 
widłak goździsty, mącznica lekarska, kruszyna pospolita, 
oraz porosty − tarczownica islandzka i chrobotek leśny. 
Wokolicy występuje również wiele chronionych gatunków 

świata zwierząt. Można spotkać jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną 
ipadalca zwyczajnego. W miejscach nasłonecznionych występuje paź 
królowej, jeden z najpiękniejszych i najefektowniej ubarwionych motyli 
krajowych.
Zalew w dawnej piaskowni – cenne przyrodniczo i krajobrazowo 
tereny w Myślinie. Kompleks nieczynnych piaskowni, na obszarze których 



spotkać można wiele interesujących gatunków roślin 
izwierząt. W ich najbliższym otoczeniu występują również 
malownicze wydmy porośnięte borami sosnowymi, 
wktórych występują  liczne stanowiska widłaka 
jałowcowatego i goździstego. Na zarastających brzegach 
piaskowni występują licznie rośliny objęte ochroną: rosiczka 
okrągłolistna należąca do  grupy roślin owadożernych oraz 
widliczek torfowy, który jest najmniejszym widłakiem. 
Zwielu gatunków ptaków lęgowych, spotykanych na tym 
obszarze, do najbardziej interesujących należy zaliczyć 
sieweczkę rzeczną, łyskę i świerszczyka. 
Zespół pałacowo−parkowy w Dobrodzieniu. Pałac wybudowany  w latach 1848−1849 w stylu neoklasycystycznym 

– siedziba ówczesnych właścicieli Dobrodzienia. 
Geneza herbu: Zagadnienie herbu Dobrodzienia, podobnie jak każdego innego herbu 
miejskiego, należy rozważać w kontekście dziejów miasta i regionu. Godło herbowe jest 
szczególnego rodzaju znakiem reprezentacyjnym i rozpoznawczym miasta oraz 
symbolem jego samorządu akceptowanym przez władze i społeczeństwo. Jego postać jest 
trwałym wyrazem historycznego rozwoju. Jako element tradycji staje się symbolem więzi 
obywatelskiej zespalającym ogół mieszkańców wokół wspólnych działań.Herb naszego 
miasta pojawił się wraz z dokumentem lokacyjnym Dobrodzienia na prawie niemieckim 
ipowstał na wzór godła występującego na pierwszych pieczęciach, które posiadał zarówno 
magistrat, jak i urząd wójtowski, choć z różnymi napisami. Istotę bowiem pieczęci 
stanowią dwa elementy składowe: wyobrażenie napieczętne, czyli godło, oraz napis − 
legenda. Pieczęć Dobrodzienia nie zachowała się wśród zabytków dawnej sfragistyki. 

Najwcześniejsza − zachowana jeszcze na tablicach zeznaniowych z 1725 roku − pochodzi z roku 1680. Herbarz miast 
śląskich wydany w Berlinie w 1870 roku przez Hugo barona von Saurma−Jeltsch prezentuje tylko pieczęć z roku 1781 
znapisem w otoku „Senatus Populus−que Dobrodiensis" i inną z napisem „Sigil. Civit. Dobroden". Wprawdzie akt 
fundacyjny miasta wraz z pieczęciami nie zachował się, jednak istnieją wyraźne analogie z heraldyką innych miast regionu. 
Złoty orzeł jednogłowy na błękitnym polu tarczy występuje jako motyw składowy herbu Dobrodzienia, Opola i 22 miast 
imiasteczek Górnego Śląska. Największe podobieństwo zauważamy w herbach Dobrodzienia, Olesna i Wodzisławia (pół 
orła i pół róży − lecz w odmiennych konfiguracjach). Jednoznacznie ukształtowana symbolika oraz historyczne tradycje 
Dobrodzienia wiążą więc genezę naszego herbu z okresem przebiegu procesu lokacyjnego miast w XIV wieku.
Opis herbu: Tarcza herbu dwudzielna w słup. W błękitnym polu pobocznicy lewej − pół orła złotego (żółtego) w profilu 
prawym. W czerwonym polu pobocznicy prawej − połowa róży sześcio−płatkowej heraldycznej o płatkach srebrnych 
(białych) z zielonymi wypustkami; środek róży złoty (żółty).
Symbolika herbu: Kolory błękitny i czerwony są barwami tarczy herbowej Dobrodzienia, natomiast kolory żółty 
ibłękitny − barwami herbowymi Piastów górnośląskich zapisanymi w XIV − wiecznym herbarzu flamandzkim Gerlego, 
którego oryginał znajduje się w Bibliotece Królewskiej w Brukseli.Złoty (żółty) orzeł jednogłowy − symbol siły 
ipraworządności − nawiązuje do heraldyki opolskiej linii Piastów śląskich, a szczególnie do postaci księcia Władysława II 
opolskiego, który obdarzył Dobrodzień prawami miejskimi w 1374 roku, a szeregiem przywilejów w roku 1384. 
Symbolizuje wkład tego władcy w rozwój miasta, podkreśla zobowiązania księcia jako jego obrońcy i opiekuna. Róża 
symboliczna (Rosa Mistica) to często spotykany w średniowiecznej heraldyce symbol Najświętszej Maryi Panny. Był 
umieszczany w herbach miasta, które posiadało kościół pod takim wezwaniem i uznawało Najświętszą Maryję Pannę za 
swoją patronkę. W przypadku herbu Dobrodzienia jest to połowa róży sześciopłatkowej srebrnej (białej) uwidocznionej 
wpolu czerwonym w postaci dwóch płatków i dwóch połówek wraz z zielonymi wypustkami.

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Plac Wolności 1
46−380 Dobrodzień
tel. 34 357 51 00
e−mail: urzad@dobrodzien.pl
www.dobrodzien.pl





ul. Opolska 25, 46-380 Dobrodzień, tel. 34 351 08 80, kom. 608 296 532

• artykuły wodno-kanalizacyjne i c.o.

• instalacje elektryczne

• wyposażenie łazienki i mieszkania

Us³ugi podnoœnikowe

Profesjonalna wycinka drzew

tel. 604 42 55 47
e-mail: adam.cisinski@vp.pl
tel. 604 42 55 47
e-mail: adam.cisinski@vp.pl

Adam Cisiñski

U¿ywane samochody po¿arnicze

www.dla-strazy.pl
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Oferujemy:

• śniadania

• obiady

• desery

• kolacje

• obiady 

   abonamentowe

Oferujemy:

• śniadania

• obiady

• desery

• kolacje

• obiady 

   abonamentowe

Ogranizujemy:

• catering

• chrzciny

• komunie

• przyjęcia rodzinne

• stypy

• bankiety

• imprezy okolicznościowe

• inne nietypowe przyjęcia

Ogranizujemy:

• catering

• chrzciny

• komunie

• przyjęcia rodzinne

• stypy

• bankiety

• imprezy okolicznościowe

• inne nietypowe przyjęcia

Z£OMON
skup z³omu

Nina Oliwa
Zapraszamy:

pon. - pt. 8.00 - 15.00

sob. 8.00 - 13.00

lub na telefon - 697 163 706

46-380 Dobrodzieñ

ul. Pocztowa 1

 „Jarzombek”
• Wyrób i produkcja 
   wêdlin tradycyjnych
• catering
tel. 34 35 751 63
46-380 Dobrodzieñ
War³ów, ul. Lipowa 11

tel. 34 35 751 63
46-380 Dobrodzieñ
War³ów, ul. Lipowa 11

Z.P.H.

Firma „ELMONT" oferuje us³ugi w zakresie

• 

• 

• 

• 

• 
Us³ugi sprzêtem:

Oœwietlenia ulic, placów oraz budynków

Stacji transformatorowych 15 kV

Linii napowietrznych i kablowych

Instalacji elektrycznych 

   i odgromowych

Pomiarów ochronnych

Podnoœniki (do 30 m)

DŸwig

Koparka

46-380 Dobrodzień, ul. Wojska Polskiego 88, tel./fax 34 357 55 86, kom. 793 588 66146-380 Dobrodzień, ul. Wojska Polskiego 88, tel./fax 34 357 55 86, kom. 793 588 661

Sp. z o.o.Sp. z o.o.
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DekarstwoDekarstwo
CiesielstwoCiesielstwo

Materiały budowlaneMateriały budowlane

46-380 Dobrodzień, Gosławice, ul. Strażacka 3

tel./fax 34 357 50 89, kom. 507 063 864, 519 171 771

e-mail: biuro@hardach.pl

46-380 Dobrodzień, Gosławice, ul. Strażacka 3

tel./fax 34 357 50 89, kom. 507 063 864, 519 171 771

e-mail: biuro@hardach.pl

www.hardach.plwww.hardach.pl

ul. Lubliniecka 53

46-380 Dobrodzień

tel. 34 35 36 609

e-mail: stolarstwomeblowe@wp.pl

www.meblebrylka.pl
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