Historia wsi Wólka Krosnowska
Wieś Wólka Krosnowska powstała przed 1579 rokiem – brak jest źródła podającego dokładny rok
powstania wsi.

1579 r.
– Wieś część Macieja – 1 łan, część Mikołaja – 1 łan. Razem 2 łany.

1655–1666 r.
– Zniszczenie wsi podczas działań wojennych w czasie „potopu" szwedzkiego i rokoszu Lubomirskich.

1662 r.
– Wieś płaci podatek pogłówny w wysokości 56,15 zł.

Podatek pogłówny – podatek płacony od „głowy” czyli od osób, nakładany rzadko, w
wypadku szczególnych potrzeb krajowych.
1708-1711 r.
– Wielka zaraza we wsi i okolicach.

1713 r.
– 3.IV - Liczba mieszkańców: 18, w tym 9 mężczyzn i 9 kobiet.

1790 r.
– Wieś w parafii Lipce.
– 13 domów.

1793 r.
– II rozbiór Polski – wieś wchodzi w skład Królestwa Prus.

1795 r.
– III rozbiór Polski – wieś pozostaje pod zaborem pruskim.

1807 r.
– Wieś Wólka Krosnowska i okolice wchodzą w skład utworzonego w wyniku wojen napoleońskich
Księstwa Warszawskiego.

1815 r.
–Wólka Krosnowska i okolice znajdują się w granicach Królestwa Polskiego.

1822 r.
– 9.VII – Dekretem carskim wskazano granice księstwa łowickiego – nie obejmowały one ekonomii
(klucza) Głuchów, w tym Wólki Krosnowskiej i okolicy.

1825-1826 r.
– Wielka epidemia – umiera wielu mieszkańców wsi.
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1827 r.
– Wieś w powiecie brzezińskim.
– 13 domów.
– Liczba mieszkańców: 96.

1829 r.
– Ekonomię Głuchów w tym Wólkę Krosnowską i okolice przyłączono do Księstwa Łowickiego.

1838 r.
– Dobra łowickie (w tym wieś Wólka Krosnowska) przeszły na własność cara rosyjskiego Mikołaja I
(i dalszych carów) – do I wojny światowej.

1845 r.
– Wieś zakupiona przez Admin. Ks. Łowickiego, obszar 1093 morg, 179 pręt.

Pręt – miara gruntu, w systemie nowopolskim = 0,19 m/kwarta.
1855-1856 r.
– Wielka epidemia cholery - zmarło wielu mieszkańców wsi, a zwłaszcza dzieci.

1860 r.
– Udział mieszkańców Wólki Krosnowskiej w budowie kaplicy na cmentarzu w Lipcach.

1864 r.
– 2.III - Uwłaszczenie gospodarstw chłopskich w Królestwie Polskim m.in. w Wólce Krosnowskiej i
okolicy na mocy dekretu cara Aleksandra II Romanowa.
– Wieś liczy 35 gospodarstw.

1865-1870 r.
– Udział mieszkańców Wólki Krosnowskiej w budowie kościoła murowanego w Lipcach.

1874 r.
– Obszar 584 morg włóka, w tym 134 morgi dworskie.
– Liczba mieszkańców: 196.

1902 r.
– Wieś w powiecie skierniewickim, gmina Słupia, parafia Lipce, sąd Okręgowy I Dębowa Góra.

1905 r.
– Wieś liczy 30 gospodarstw.
– Liczba mieszkańców: 309, w tym 154 mężczyzn i 155 kobiet.

1912 r.
– Obszar wsi: 584 morg włóka, 514 morg gruntów ornych.
Obszar folwarku: 150 morg dworskich, w tym 142 morgi gruntów ornych, 1 morga łąk.
– Liczba mieszkańców wsi: 289, w tym 141 mężczyzn i 147 kobiet.
Liczba mieszańców folwarku: 17.
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1918 r.
– Obszar 541 morg.
– Wieś liczy 40 gospodarstw.
– Wólka Krosnowska przechodzi na własność skarbu państwa polskiego.

1921 r.
– Wieś liczy 21 domów. Folwark liczy 2 budynki.
– Liczba mieszkańców wsi: 141, w tym 64 mężczyzn i 77 kobiet.
Liczba mieszańców folwarku: 17, w tym 11 mężczyzn i 10 kobiet.

1926/1927 r.
– W okresie międzywojennym istniała szkoła we wsi (szkoła działała do 1931/32, a później została
przyłączona do szkoły w Mszadli).

1933 r.
– 20.X - Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego uporządkowano sieć osadniczą poprzez
utworzenie gromad (sołectw), do których włączono poszczególne kolonie, przysiółki i osady.
Ustalono, iż gromada Wólka Krosnowska stanowić będzie wieś Wólka Krosnowska i folwark Wólka
Krosnowska.

1941 r.
– 01.IV - Powiat skierniewicki włączony do powiatu łowickiego (w tym Wólkę Krosnowską).

1943 r.
– Liczba mieszkańców: 175.

1945 r.
– 18.I - Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej Wólki Krosnowskiej i okolic.
– 21.I – Reaktywacja powiatu skierniewickiego – Wólka Krosnowska powraca do powiatu
skierniewickiego.
– Udział mieszkańców Wólki Krosnowskiej w budowie przystanku kolejowego Lipce Reymontowskie.
Przystanek oddano do użytku 22 X.
– Liczba mieszkańców: 183.

1952 r.
– Wieś w powiecie skierniewickim, gmina Słupia.

1954 r.
– 04.X - Gromadę Wólka Krosnowska włączono do Gromadzkiej Rady Narodowej Winna Góra.

1956 r.
– Powstanie OSP.

1958 r.
– Oddanie do użytku strażnicy OSP, wybudowanej w czynie społecznym.

1972 r.
– 09.XII – Sołectwo włączono do gminy Godzianów.
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1973 r.
– 01.IV - Sołectwo włączono do gminy Lipce Reymontowskie.

1975 r.
– Nowy podział administracyjny kraju - utworzenie 49 województw, likwidacja powiatów. Sołectwo
włączono do nowo powstałego województwa skierniewickiego.

1978 r.
– Wieś w gminie Lipce Reymontowskie, województwo skierniewickie.
– Obszar 277 ha, podzielonych na 72 gospodarstwa.
– Liczba mieszkańców: 144, w tym 72 mężczyzn i 72 kobiety.

1985 – 1990 r.
– Modernizacja i rozbudowa strażnicy.

1999 r.
– 01.I - Nowy podział administracyjny kraju – gminę Lipce Reymontowskie włączono do powiatu
skierniewickiego w województwie łódzkim.

2011 r.
– Remont drogi gminnej we wsi.
– Liczba mieszkańców wsi: 124, w tym 61 mężczyzn i 63 kobiety.

2012 r.
– zakup sprzętu chłodniczego do świetlicy wiejskiej.

2013 r.
– Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej.

2015 r.
– Przebudowa łazienek w świetlicy wiejskiej.

2016 r.
– Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej.

2017 r.
– Remont budynku OSP.

2018 r.
– Remont pomieszczeń OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Przy opracowaniu kalendarium korzystano m.in. z następujących wydawnictw:
– Jan Józefecki , Gmina Słupia. Zarys dziejów, 2002 r.
– Jan Józefecki, Materiały do słownika historyczno – geograficznego miejscowości powiatu
skierniewickiego od 1867 roku, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wł. St. Reymonta w
Skierniewicach
– Stanisława Jarecka – Kimlowska, Zanim Lipce stały się Reymontowskie, wyd. Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, Warszawa 1989
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oraz:
– Nowiny Lipieckie
– Gazeta Lipiecka
– kalendarium A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
– dane UG w Lipcach Reymontowskich
– Historia terenu obecnej gminy Lipce Reymontowskie zestawienie ważniejszych wydarzeń,
osiągnięcia gminy, sukcesy organizacji oraz mieszkańców gminy 1331 - 2017
– podpowiedzi mieszkańców.
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