Historia wsi Wólka Podlesie
Wieś Wólka Podlesie powstała przed 1864 rokiem – brak jest źródła podającego dokładny rok
powstania wsi.

1864 r.
– 2.III - Uwłaszczenie gospodarstw chłopskich w Królestwie Polskim m.in. w Wólce Podlesie i okolicy
na mocy dekretu cara Aleksandra II Romanowa.
– Obszar wsi 126 morg, 6 gospodarstw.

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

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

1918 r.
– Wólka Podlesie przechodzi na własność skarbu państwa polskiego.

1921 r.
– We wsi jest 10 domów, 69 mieszkańców, w tym 35 mężczyzn i 34 kobiety, wszyscy katolicy.

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 Podlesie stanowić będzie wieś Wólka Podlesie i Wólka Nazdroje.

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

1945 r.
– Liczba mieszkańców 131, w tym do 18 lat – 60 osób, ponad 18 lat 71 osób.

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

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

1972 r.
– 09.XII – Sołectwo włączono do gminy Godzianów.

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.
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1978 r.
– Wieś w gminie Lipce Reymontowskie, województwo skierniewickie.
– Obszar 72 ha, podzielonych na 23 gospodarstwa.
– Liczba mieszkańców: 71, w tym 30 mężczyzn i 41 kobiet.
– Jest już oświetlenie uliczne.

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.

2013 r.
– Budowa przepustów drogowych.

2015 r.
– Przebudowa drogi gminnej we wsi.

2016 r.
– Remont kapliczki.

2017 r.
– Remont drogi gminnej we wsi.

2018 r.
– Remont odcinka drogi gminnej.

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

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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