Historia wsi Mszadla
Wieś Luben, następnie Mszadła , a obecnie Mszadla powstała przed 1359 rokiem – brak jest źródła
podającego dokładny rok powstania wsi.

1359 r.
– 15.V - Książę mazowiecki Ziemowit III poświadcza arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Jarosławowi
Bogorii Skotnickiemu przynależność wsi Luben (Mszadla) do dóbr kościelnych zwanych kasztelanią
łowicką.

1361 r.
– Arcybiskup gnieźnieński Jarosław nadaje niemieckie prawo średzkie wsi Luben (Mszadla).
– Sołectwo sprzedaje Tomisławowi z 9 łanami wolnymi oraz dochody z karczmy i od rzemieślników.
– Mieszkańcy otrzymują 12 lat wolnych od świadczeń feudalnych.

1511 r.
– Wieś ma 14 łanów 2 działy i półtorej kwarty gruntów, z których tylko ½ kwarty jest nieuprawne.

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

1663 r.
– Wieś ma 18 łanów, 18 zagon, z tego wójtowskich łanów 3 w uprawie, 39 zagon, reszta leży
odłogiem.

Łan - nazywany też włóką (1 łan = 30 morg ≈ 17,955 hektara)
Zagon - wąski pas ornego pola, ograniczony równoległymi bruzdami, składający się z
kilku lub kilkunastu skib (1 zagon = 1000 stóp = 432 m).
1708-1711 r.
– Wielka zaraza we wsi i okolicach.

1767 r.
– We wsi pusto leży 11 łanów, 30 zagon. Osiadłości 23, z tego 21 gospodarzy, 2 komorników. Domów
19, stodół 17. Inwentarz: 18 koni, 40 wołów, 29 krów.

1785 r.
– Liczba mieszkańców: 73

1789 r.
– Wieś ma 30 domów, w tym karczma, 9 domów o 2 gospodarzach i 11 domów o 1 gospodarzu.

1793 r.
– II rozbiór Polski – Mszadla wchodzi w skład Królestwa Prus.
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1795 r.
– III rozbiór Polski – Mszadla pozostają pod zaborem pruskim.
– Wieś ma 19 osiadłości, 57 mieszkańców, 18 domów, 12 stodół, 12 koni, 33 woły, 19 krów, 12 szt.
jałowizny, 52 owce, 22 świnie.

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

1815 r.
–Mszadla 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 Mszadli i okolicy.
– We wsi jest 28 gospodarstw i 11 komorników, 225 mieszkańców, 29 domów, 27 stodół. Zwierzęta:
25 koni, 66 wołów, 42 krowy, 46 szt. jałowizny, 174 owiec, 39 świń.

1825-1826 r.
– Wielka epidemia – umiera wielu mieszkańców wsi.

1827 r.
– Mszadla w powiecie brzezińskim, parafia Lipce.
– 26 domów, 182 mieszkańców.

1829 r.
– Ekonomię Głuchów w tym Mszadlę i okolice przyłączono do Księstwa Łowickiego.
– We wsi jest 217 mieszkańców, w tym 115 mężczyzn i 102 kobiety.

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

1855 r.
– Wieś ma 53 gospodarstwa.

1855-1856 r.
– Wielka epidemia cholery - zmarło wielu mieszkańców wsi, a zwłaszcza dzieci.

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

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

1865-1870 r.
– Udział mieszkańców Mszadli w budowie kościoła murowanego w Lipcach.
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1867 r.
– 01.I - Mszadlę włączono do nowo utworzonej gminy Słupia w nowo powstałym powiecie
skierniewickim (gubernia warszawska – zabór rosyjski).

1874 r.
– Grunty wsi w morgach: 1444 – ludność: 304.

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

1903 r.
– We wsi Mszadla wzniesiono 4 krzyże: przy skrzyżowaniu dróg do Wólki Krosnowskiej i Kotulina,
kolonii Sabinów (przy łuku drogi), na granicy pól kolonii Sabinów i wsi Zagórze oraz na granicy pól
Mszadli i Sicisk.

1905 r.
– Wieś liczy 70 domów, 432 mieszkańców, w tym 214 mężczyzn i 218 kobiet.

1918 r.
– Mszadla przechodzi na własność skarbu państwa polskiego.

1921 r.
– Wieś ma 123 domy, 715 mieszkańców, w tym 344 mężczyzn i 371 kobiet, wszyscy katolicy.

1925 r.
– 09.XII – Udział mieszkańców wsi Mszadla w pogrzebie Wł. St. Reymonta w Warszawie (zm. 5.XII). W
pogrzebie brał udział m.in. Stanisław Klimczyk z córka Marianną.

1926 r.
– we wsi działała szkoła podstawowa – jedna z nauczycielek w latach 1926 – 1929 była Maria
Nowicka.

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

1939 r.
– 10.IX - Pacyfikacja wsi Mszadla i Mikuły dokonana przez żołnierzy Wermachtu z 10 DP. Spalono 30
zabudowań i rozstrzelano kilkadziesiąt osób (w tym, co najmniej 45 mieszkańców Mszadli).

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

1942 r.
– Wzniesiono nowy krzyż na granicy pól kolonii Sabinów i wsi Zagórze.

1943 r.
– Liczba mieszkańców: 729.
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1944 r.
– Mieszkaniec Mszadli Wojciech Barańczyk brał udział w bitwie o Monte Casino oraz o Bolonię.

1945 r.
– 18.I - Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej Mszadli i okolic.
– 21.I – Reaktywacja powiatu skierniewickiego – Mszadla powraca do powiatu skierniewickiego.
– Udział mieszkańców Mszadli w budowie przystanku kolejowego Lipce Reymontowskie. Przystanek
oddano do użytku 22 X.
– Wieś liczy 807 mieszkańców, w tym do 18 lat – 298, ponad 18 lat – 509.

1946 r.
– We wsi działała szkoła podstawowa, kierownik Czesław Linaszkiweicz, 3 nauczycieli.

1948 r.
– Budowa młyna p. Malesów.

1950 r.
– Powstanie OSP w Mszadli. Współzałożycielem jej był komendant Chmurski.
Pierwszym Naczelnikiem został Zdzisław Piechut, Prezesem Józef Barańczyk, Gospodarzem Jakub
Szychowski, Skarbnikiem Stanisław Michalski i Sekretarzem Józef Reczulski. Pierwszy sprzęt
przeciwpożarowy, tj. sikawka ręczna, węże, otrzymane z Komendy Powiatowej w Skierniewicach,
przechowywane były u Józefa Barańczyka w starej stodole.

1954 r.
– 4.X - Sołectwo Mszadla włączona do nowo powstałej gromady Lipce. W skład gromady weszły
następujące wsie: Lipce, Drzewce, Mszadla, Siciska, Wola Drzewiecka, Chlebów.

1958 r.
– Wystawiono murowaną, trójkondygnacyjną kapliczkę, jako wotum za ocalenie Jakuba, skazanego
na rozstrzelanie w czasie II wojny światowej.

1959 r.
– Oddanie do użytku nowego budynku szkoły podstawowej w Mszadli – kierownik Franciszek Trębski.
– Strażacy i mieszkańcy wsi wybudowali w czynie społecznym remizę OSP.

1972 r.
– Budowa zlewni mleka.
– 9 XII - Sołectwo Mszadla włączono do gminy Godzianów od 1 I 1973 r.

1973 r.
– 01.IV - Sołectwo Mszadla włączono do nowo powstałej gminy Lipce. Pierwszym naczelnikiem Gminy
został Włodzimierz Napieracz. W skład gminy wchodziły wsie: Lipce, Drzewce, Mszadla, Mszadla
Siciska, Wola Drzewiecka, Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie, Chlebów.

1975 r.
– Nowy podział administracyjny kraju - utworzenie 49 województw, likwidacja powiatów. Mszadlę
włączono do nowo powstałego województwa skierniewickiego.
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1978 r.
– Wieś w województwie skierniewickim, gmina Lipce.
– Wieś liczy 449 mieszkańców, w tym 216 mężczyzn i 233 kobiet.
– Obszar 680 ha użytków rolnych, podzielonych pomiędzy 128 gospodarstwami.
– We wsi są 2 sklepy, pracuje 3 rzemieślników, oświetlenie uliczne, przedszkole, szkoła i biblioteka.

1980 r.
– Wzniesiono nowy krzyż przy skrzyżowaniu dróg do Wólki Krosnowskiej i Kotulina.

1989 r.
– Oddano do użytku budynek sklepu i klubu „Rolnika” wybudowany przez GS Skierniewice
(mieszkańcy wsi pomagali budować w czynie społecznym) – kierownik klubu „Rolnika” Anna Czajka, a
potem Krystyna Tokarska. Obecnie w budynku mieści się sklep p. Iwony i Andrzeja Domizów.

1990-1991 r.
– Budowa wodociągu.
– Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w szkole podstawowej.

1999 r.
– 01.I - Nowy podział administracyjny kraju – gminę Lipce Reymontowskie włączono do powiatu
skierniewickiego w województwie łódzkim.
– 01.IX - Rozpoczęcie działalności gimnazjum w Lipcach Reymontowskich z oddziałami zamiejscowymi
w Drzewcach i Mszadli.
– Utworzono boisko do gry w piłkę nożną.
– Zakupiono 6 komputerów do szkoły podstawowej (zakupu dokonali rodzice).

2000 r.
– 19.XI - 50-lecie OSP Mszadla. W okresie 50 - lecia OSP działalność społeczną prowadzili Naczelnicy:
Zdzisław Piechut, Władysław Barańczyk, Stefan Reczulski, Jan Barańczyk, Stanisław Duda i obecny
Naczelnik Marek Kowalski.
– Rozprowadzenie sieci telefonicznej w Mszadli i okolicy.
– Przeprowadzono remont szkoły podstawowej.

2002 r.
– Przebudowa drogi Mszadla kolonia Krzywa.
– 30.VI – Anna Czajka (mieszkanka Mszadli) zdobyła III nagrodę w II Ogólnopolskim Konkursie o Tytuł
„Gospodyni Roku 2002” w Racławicach.

2002-2003 r.
– Budowa nowego młyna p. Malesów.

2003 r.
– Rekultywacja stawu.

2004 r.
– Liczba mieszkańców: 397.
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2004-2005 r.
– Remont szkoły podstawowej (wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, stolarki okiennej,
termoizolacja i termomodernizacja budynku).

2005 r.
– Wzniesiono nowy krzyż na kolonii Sabinów (przy łuku drogi).
– Przebudowa drogi Mszadla – Siciska.
– Liczba mieszkańców: 403.

2006 r.
– 23.X - Rada Gminy Lipce Reymontowskie przyznała tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Lipce
Reymontowskie” m.in. Józefowi Malesa – rodowitemu mieszkańcowi wsi Mszadla – ówczesnemu
współwłaścicielowi firmy „Reydrob” w Lipcach Reymontowskich.
– 26.XI - Wójtem Gminy Lipce Reymontowskie zostaje mieszkaniec wsi Mszadla Jerzy Czerwiński.

2008 r.
– Wzniesiono nowy krzyż na granicy pól kolonii Mszadla i wsi Zagórze (przy drodze Lipce - Mszadla),
który zastąpiono na granicy pól kolonii Sabinów i wsi Zagórze.

2009 r.
– Liczba mieszkańców: 390, w tym 184 mężczyzn i 206 kobiet.

2011 r.
– Budowa placu zabaw.
– 1.X - Szkoła Podstawowa w Mszadli przekazana została do prowadzenia przez Stowarzyszenie
Mieszkańców wsi Mszadla i okolic.

2014 r.
– budowa MOT-u (Miejsce Odpoczynku Turysty – altanka) nad stawem.

2016 r.
– 14.XI - I miejsce Szkoły Podstawowej w Mszadli w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Życiu i
Twórczości Wł. St. Reymonta.

2017 r.
– Wieś liczy: 337 mieszkańców.

2018 r.
– 27. VI - Tytuł „Mistrza Roku 2018” w plebiscycie „Głosu Skierniewic i okolicy” zdobył Sławomir
Supera.
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Sołtysi wsi:
Józef Reczulski
Wincenty Duda
Jakub Szychowski
Władysław Barańczyk
Jan Barańczyk
Stanisław Barańczyk
Józef Barańczyk
Stanisław Barańczyk
Krystyna Barańczyk
Ryszard Świderek – obecnie

Dyrektorzy i kierownicy szkoły:
Czesław Linaszkiewicz – 1946
Czesława Winaszkiewicz
Franciszek Trębski – do 1961
Bolesław Karalus – 1961-1972
Leon Nawrocki – 1972-1978
Janina Barańczyk – 1978-1983
Zofia Markus – 1983-1994
Jadwiga Frącczak – 1994-1996
Jolanta Dąbrowska – 1996-2011
Wiesława Wojciechowska – 2011-2012
Krzysztof Piechut –2012-2014
Urszula Dąbrowska – 2014-2015
Jadwiga Frącczak – od 2015 roku – do chwili obecnej

Radni od 1990 roku:
Bronisław Duda – 1990-1994
Tadeusz Malesa – 1994-1998
Krystyna Barańczyk – 1998-2002
Wacław Piechut – 1998-2002
Wioletta Szczechowicz – 2002-2006
Ryszard Świderek – 2002-2006
Anna Czajka – 2006-2010
Krzysztof Piechut – 2006-2010
Sławomir Supera – 2010-2014
Ryszard Świderek – 2010-2014
Mirosław Barańczyk – 2014-2018
Anna Czajka – 2014-2018

Pierwszą przewodniczącą KGW była: Antonina Kolis – rok powstania KGW ok. 1955?
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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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