
Sołectwo położone jest w gminie Chrząstowice a oddalone około 
13 km  Opola. 

Jak większość podopolskich osad Chrząstowice położone są nad 
rzeką. Przepływa tędy Chrząstawa. 

W tej chwili zamieszkuje je ok. 1.408 osób (dane wg GUS z 2009 r) 



Po raz pierwszy wieś Chrunstowitz wymienia akt fundacyjny 
opolskiego księcia piastowskiego Bolesława z roku 1295.

Nazwa prawdopodobnie pochodzi od imienia Chransto –
pana tych włości, gdyż dokument wspomina o jego polach: 
„de agris Chanstonis”.

W przeszłości wieś nosiła różne nazwy: Chrunstowic, 
Chronstow, Krosto, Chrąsty, Chronstau, Chrząsty.



Na pieczęci dawnych chrząstowickich sołtysów widnieje 
drzewo liściaste i ciosło.

Urbarz z roku 1534 wymienia Chrząstowice jako jedną z 68 wsi 
należących do dworu opolskiego. Mieszkańcy byli zobowiązani 
do wykonywania żłobów i koryt dla świń oraz psów 
myśliwskich, i dostarczania ich na zamek.



W latach 1896 – 97 w Chrząstowicach wybudowano kościół 
przewidziany na potrzeby zarówno samych Chrząstowic jak 

Lędzin i Suchego Boru. 
Samodzielna parafia powstała tu w 1920 roku a kościół jest  

pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. 



W 1932 został założony klasztor sióstr służebniczek, które 
wprowadziły się tutaj z Poręby k. Góry Św. Anny. Zajmowały się 

pomocą w kościele, opieką nad chorymi oraz prowadzeniem 
„Spielschuli” czyli przedszkola. Na klasztor obrano dawny 

budynek szkolny między rzeką a nieistniejącym już budynkiem 
celnym. 

Od końca lat 80-tych w odremontowanym budynku znów 
działa wiejska ochronka, prowadzona przez siostry służebniczki 

NMP.



Sołectwo Chrząstowice jest siedzibą gminy. Poza Urzędem 
Gminy jest tutaj m.in. Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy, 

Ośrodek Zdrowia, Gminna Biblioteka Publiczna, Klub 
Samorządowy. Działa Ochotnicza Straż Pożarna.



Miejscowość Chrząstowice to również przykład wzorcowego 
współżycia i współdziałania w  ramach społeczności lokalnej. 

Prace społeczne rozpoczęto w 1995 roku przy odrestaurowaniu 
i zagospodarowaniu cmentarza komunalnego.

Z inicjatywy mieszkańców stanął tam pomnik ku czci poległych 
w I i II wojnie światowej. Odrestaurowano starą kaplicę oraz 

przedwojenne ogrodzenie z czerwonej cegły.



Sołectwo Chrząstowice, jako pierwsze w gminie, przystąpiło do 
Programu „Odnowy Wsi”, w 2001 r. Wizja Odnowy Wsi 

Chrząstowic brzmi: „Aby wieś była wsią, a miasto miastem, ale 
na równym poziomie”. 

Pierwszym wyzwaniem była budowa parkingu – pełniącego 
funkcję miejsca wiejskich spotkań, usytuowanego przy Klubie 

Samorządowym. Prace rozpoczęto w kwietniu, a zakończono w 
lipcu 2001 roku.

Realizacja zyskała uznanie na forum regionalnym i uzyskała II 
nagrodę w konkursie „Piękna Wieś Opolska 2001” w kategorii 

„Najlepszy Projekt Odnowy Wsi”.



Kolejnym zadaniem była budowa placu zabaw dla dzieci
i młodzieży - „Dziecięcy Raj”.

Dzięki dotacji z „Programu małych grantów na rzecz realizacji 
Programu Odnowy Wsi” zakupiono sprzęt zabawowy. Prace 
zakończono w III kwartale 2002 roku. A uroczyste otwarcie 

nastąpiło w Dniu Dziecka – 1 czerwca 2002 r.



W tej chwili w Chrząstowicach działają: 
- Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, 
- Koło Mniejszości Niemieckiej,
- drużyna sportowa 1. FC Chronstau,
- OSP



Będąc w Chrząstowicach warto odwiedzić gotycki kościół 
Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Zachęcamy też do aktywnego wypoczynku na kortach tenisowych 
i basenie. W 2013 roku przy szkole podstawowej została oddana 

do użytku ogólnodostępna hala sportowa.



Zapraszamy do Chrząstowic !!!


