Historia wsi Wola Drzewiecka
1357 r. – Arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki zakłada wieś Łuba (obecnie Wola
Drzewiecka) i nadaje mieszkańcom niemieckie prawo średzkie. Sołectwo sprzedaje braciom
Marcinowi, Piotrowi i Tomaszowi synom Adama, niegdyś sołtysa z Drzewiec. Sołectwo uposażone
było 10 łanami wolnymi i ogrodami. Mieszkańcy otrzymali 8 lat wolnych od świadczeń feudalnych.
1359 r. – Książę mazowiecki Siemowit III (Ziemowit) poświadcza arcybiskupowi gnieźnieńskiemu
Jarosławowi Bogorii Skotnickiemu przynależność wsi Łuba (Wola Drzewiecka) do dóbr kościelnych
zwanych kasztelanią łowicką.
ok. 1360-70 r. – po wybudowaniu kościoła w Lipcach wieś Łuba znajduje się w parafii Lipce.
1511 r. – Wieś liczy 8 łanów i 1 dział. Płacą z łanu czynszu po 1 grzywnie, wliczając w to dziesięcinę.
Sepu owsa dają po 3 korce owsa z łanu. Pracują po 1 dniu w tygodniu z łanu.
1520 r. – Dziesięcina z wójtostwa pieniężna w wysokości 6 groszy dla probostwa w Lipcach.
Od chłopów dziesięcina wraz z czynszem dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, a dla probostwa
w Lipcach miszne po 3 korce żyta i 3 korce owsa z łanu i kolęda z domu po trzeciaku.
1531 r. – We wsi jest 25 działów, z każdego płacą po 18 gr. Karczma płaci 12 gr. Wieprzowego ½
grzywny, solnego 12 gr. Owsa sepnego 25 kor., gajowego 13 kor., czyni gr. tyleż.
1564 r. – Wieś ma 8 łanów chłopskich, 1 łan wójtowski, 2 zagrodników i 2 karczmy.
1573 r. – Wieś w uprawie ma 7 łanów, 2 działy chłopskie i 1 łan wójtowski. We wsi jest rzemieślnik
i 3 komorników.
1580 r. – Wieś płaci podatek: z 8 łanów chłopskich – 8 zł., z 1 łanu wójtowskiego – 1 zł.,
od rzemieślnika – 4 gr., od 2 komorników – 4 gr. Razem 9 zł. 8 gr.
1655-1666 r. – Zniszczenie wsi podczas działań wojennych w czasie „potopu" szwedzkiego i rokoszu
Lubomirskich.
1685 r. – Wieś ma 9 włók (we włóce 60 zagonów) i 20 zagonów, w tym: 1 włóka wójtowska,
karczmarz 15 zagonów, do roboty dworskiej 1 włóka i 24 zagony. Pusto leży 6 włók i 40 zagonów.
Osiadłości 19, mają inwentarza: 4 konie, 21 wołów, 16 krów. Czynszu z włóki osianej płacą 1 zł. 24 gr.,
z wójtowskiej 36 zł.
1708-1711 r. – Wielka zaraza we wsi Łuba i okolicach.
1739 r. – Wieś ma 9 włók i 20 zagonów, w tym: wójtostwo 1 włókę, z czego obsianych tylko
30 zagonów, za które płacą czynsz, do roboty dworskiej 30 zagonów, w najem wielki 40 zagonów.
Pusto leży 7 włók i 40 zagonów.
Osiadłości: wójt Karalus Adam, chłopi: Gocał Józef, Gocał Kazimierz, Gładysz Mateusz, wdowa
Maskowa. 3 domy osiadłe, 2 komorników. Mają inwentarza: 6 wołów, 3 krowy i 2 konie.
Powinności: czynszu płacą 83 zł. i 6 gr., daniny dają 3 kapłony, 10 kur, 2 kopy jaj, siemienia lnianego
1,5 kwarty, snopków 2 kopy, owsa sepowego 3 korce. Podatku płaca hiberny 84 zł., lenungu 30 zł.
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1749 r. – Osiadłości: Kazimierz Białek, Mateusz Gładysz, Józef Gocał, Tomasz Wiesiołek, Błażej
Karalus, Marcin Świętek, Mateusz Wiejscy, Feliks Gocał. We wsi : 8 osiadłości, 6 domów, 5 stodół.
Inwentarz: 9 wołów, 4 konie i 4 krowy.
1767 r. – Wieś liczy 7 osiadłości, 7 domów, 5 stodół. We wsi jest 5 gospodarstw; inwentarz: 5 koni,
10 wołów i 5 krów.
1777 r. – Wieś liczy 36 mieszkańców. Jest 8 osiadłości, mają zabudowę: 8 domów, 6 stodół; inwentarz
6 koni, 12 wołów i 7 krów.
1789 r. – Wieś ma 9 domów, w tym 8 domów chłopskich i karczmę.
1793 r. – II rozbiór Polski - wieś Łuba wchodzi w skład Królestwa Prus.
1795 r. – III rozbiór Polski - wieś Łuba pozostaje pod zaborem pruskim.
Wieś znajduje się na obszarze 9,5 włók, w tym wójtostwo 1 włóka, pusto leży 7 włók i 5 zagonów.
Wieś ma 9 osiadłości, 9 domów, 9 stodół; inwentarza: 8 koni, 18 wołów, 24 krowy i 34 szt. jałowizny.
1807 r. – Wieś Łuba i okolice wchodzą w skład utworzonego w wyniku wojen napoleońskich Księstwa
Warszawskiego.
1815 r. – Wieś Łuba i okolice znajdują się w granicach Królestwa Polskiego.
1820 r. – Dobra łowickie przechodzą na własność Wielkiego Księcia Konstantego i jego żony Joanny
Grudzińskiej zwanej „Księżną Łowicką”.
1822 r. – Wieś liczy 15 gospodarstw, w tym 14 rolnych i 1 chałupnik. Mieszkańców 127. Mają
zabudowę: 15 domów, 16 stodół; inwentarz: 14 koni, 29 wołów, 33 szt. jałowizny, 19 krów, 84 owce
i 11 świń.
1827 r. – Wieś w powiecie brzezińskim, parafia Lipce. Wieś ma 13 domów, 116 mieszkańców.
Wielka epidemia - umiera wielu mieszkańców wsi.
1829 r. – Ekonomię Głuchów, w tym wieś Łuba, przyłączono do Księstwa Łowickiego.
1838 r. – Dobra łowickie (w tym wieś Łuba) przeszły na własność cara rosyjskiego Mikołaja I
i kolejnych carów (do I wojny światowej).
1839-1846 r. – Budowa przechodzącego przez teren obecnej gminy Lipce Reymontowskie odcinka
pierwszej linii kolejowej na ziemiach polskich (Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska).
1855-1856 r. – Wielka epidemia cholery - zmarło wielu mieszkańców wsi, a zwłaszcza dzieci.
1860 r. – Udział mieszkańców wsi w budowie kaplicy na cmentarzu w Lipcach.
1864 r. – Wieś liczy 42 gospodarstwa.
Uwłaszczenie gospodarstw chłopskich w Królestwie Polskim m.in. wsi Łuba i okolic, na mocy dekretu
cara Aleksandra II Romanowa.
1865-1870 r. – Udział mieszkańców wsi w budowie kościoła murowanego w Lipcach.
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1867 r. – Wieś włączono do nowo utworzonej gminy Słupia w nowo powstałym powiecie
skierniewickim (gubernia warszawska - zabór rosyjski).
1874 r. – Wieś zajmuje obszar 1078 mórg, liczy 354 mieszkańców.
1895 r. – Budowa kapliczki murowanej z wnękami, przy drodze gminnej z Lipiec, przez pięciu
pierwszych gospodarzy, osiedlonych na kolonii Rowy.
1902 r. – Wieś w powiecie skierniewickim, gmina Słupia, parafia Lipce, sąd Okręg I Dębowa Góra.
1905 r. – Wieś liczy 44 domy, 372 mieszkańców, w tym 183 mężczyzn i 189 kobiet.
1912 r. – Wieś o obszarze 9.567 mórg (w tym 660 mórg to grunty rolne, 11 mórg to łąki).
Mieszkańców 382, w tym 186 mężczyzn i 196 kobiet, wszyscy katolicy.
1918 r. – Wieś przechodzi na własność skarbu państwa polskiego.
Wieś zajmuje obszar 820 mórg i liczy 61 gospodarstw.
1921 r. – Wieś liczy 77 domów; 499 mieszkańców, w tym 240 mężczyzn i 259 kobiet, wszyscy
katolicy.
1929 r. – Powstanie straży pożarnej w Woli Drzewieckiej.
1930 r. – Zostały wybrane władze straży pożarnej: pierwszym Prezesem został – Józef Paciorek,
pierwszym Naczelnikiem – Józef Białek, sekretarzem – Józef Karalus, skarbnikiem – Franciszek Białek.
1931 r. – Jednostka OSP Wola Drzewiecka po raz pierwszy bierze udział w zawodach sportowopożarniczych w Lipcach i zajmuje pierwsze miejsce.
1933 r. – Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego uporządkowano sieć osadniczą poprzez
utworzenie gromad (sołectw), do których włączono poszczególne kolonie, przysiółki i osady.
Ustalono, iż gromada Wola Drzewiecka obejmować będzie wieś Wola Drzewiecka. Wieś należy
do gminy Słupia, powiat skierniewicki, województwo warszawskie.
1934 r. – Oddano do użytku nowo pobudowaną remizę strażacką.
1938 r. – Powstaje szkoła powszechna, 1 nauczyciel, 50 uczniów.
1939 r. – Powiat skierniewicki (w tym wieś Wola Drzewiecka) włączony został do województwa
łódzkiego.
1941 r. – Powiat skierniewicki (w tym wieś Wola Drzewiecka) włączony został do powiatu łowickiego.
1943 r. – Ilość mieszkańców we wsi Wola Drzewiecka: 576 osób - wg spisu przeprowadzonego przez
okupanta niemieckiego.
1945 r. – Wyzwolenie wsi Wola Drzewiecka. Reaktywacja powiatu skierniewickiego.
Oddanie do użytku przystanku kolejowego - wybudowanego w czynie społecznym, który otrzymał
nazwę Lipce Reymontowskie.
Wieś Wola Drzewiecka liczy 597 mieszkańców; w tym do 18 lat - 221 osób, powyżej 18 r.ż. - 376 osób.
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1946 r. – Powstaje szkoła podstawowa, nauczycielką jest Irena Przybyszewska.
1949 r. – Wieś liczy 104 gospodarstwa, obszar ogólny ok. 597 ha, w tym grunty orne - 394 ha,
lasy - 92 ha, łąki - 25 ha, nieużytki – 86 ha.
1952 r. – Wieś w powiecie skierniewickim, gmina Słupia.
1954 r. – Wieś Wola Drzewiecka włączono do Gromadzkiej Rady Narodowej Lipce. Wśród pierwszych
przewodniczących GRN był Stefan Supera, zamieszkały w Woli.
1957 r. – Oddanie do użytku nowego budynku szkoły podstawowej. Koszt 800.000 zł. Przy budowie
budynku ogromny wkład wnieśli mieszkańcy wsi.
1964 r. – Zakończenie elektryfikacji wsi.
1972 r. – Sołectwo Wola Drzewiecka włączono do gminy Godzianów (od 1 I 1973 r. do 31 III 1973 r).
1973 r. – Sołectwo Wola Drzewiecka włączono do nowo powstałej gminy Lipce.
1975 r. – Budowa sieci wodociągowej.
Nowy podział administracyjny kraju - utworzenie 49 województw, likwidacja powiatów. Wieś Wola
Drzewiecka, należącą do gminy Lipce, włączono do nowo powstałego województwa skierniewickiego.
1978 r. – Wieś liczy 510 mieszkańców, w tym 286 mężczyzn i 224 kobiety. Obszar użytków rolnych
wynosi 437 ha, podzielonych na 128 gospodarstw. We wsi są 2 sklepy, pracuje 2 rzemieślników,
jest oświetlenie uliczne, przedszkole, szkoła i punkt biblioteczny.
1980 r. – Otwarcie nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach wybudowanego w czynie
społecznym. W budowie uczestniczyli mieszkańcy wsi.
1981 r. – Oddanie do użytku nowej remizy OSP. Przy budowie budynku ogromny wkład wnieśli
mieszkańcy wsi.
1983 r. – Budowa drogi asfaltowej do Lipiec.
1984 r. – Postawienie drewnianego krzyża naprzeciwko strażnicy OSP, na gruntach kolonii „Stara
wieś” .
1997 r. – Mieszkańcy kolonii „Praga” fundują drewniany krzyż umieszczony na niewysokim
kamiennym cokole, w miejscu dawniej kapliczki.
1999 r. – Nowy podział administracyjny kraju - gminę Lipce Reymontowskie włączono do powiatu
skierniewickiego w województwie łódzkim.
– 70-lecie OSP Wola Drzewiecka.
2004 r. – Wieś liczy 421 mieszkańców.
2005 r. – Wieś liczy 407 mieszkańców.
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2006 r. – Rada Gminy po raz pierwszy przyznała tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Lipce
Reymontowskie” i „Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie”. Wśród Honorowych Obywateli
Gminy Lipce Reymontowskie znalazł się m.in. Waldemar Winkiel – urodzony w Woli Drzewieckiej.
2008 r. – Wieś liczy 399 mieszkańców.
2009 r. – Jubileusz 80-lecia istnienia OSP w Woli Drzewieckiej. Wieś liczy 400 mieszkańców.
2011 r. – Wieś liczy 405 mieszkańców.
2013/2014 – Remont świetlicy w remizie OSP. Realizacja projektu „Powrót do tradycji”.
2015 r. – Wieś liczy 380 mieszkańców.
2016 r. – Sto lat kończy pan Władysław Lipiński. W tym też roku otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski za udział w kampanii wrześniowej.
2017 r. – Zakończenie rozbudowy sieci wodociągowej w Woli Drzewieckiej.
Budowa placu rekreacyjnego przy budynku OSP.
Nagrywanie przez TVP3 Łódź programu „Łódzkie rozsmakowane w tradycji” z udziałem m.in. OSP
Wola Drzewiecka.
Dyrektorzy szkoły w Woli Drzewieckiej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Irena Przybyszewska
Leokadia Graszka
Stefania Gronek
Piotr Badek
Wiesław Koszlin
Józefa Nowak
Barbara Juszczak
Jan Stasiewicz
Grażyna Sinkiewicz

Sołtysi wsi Wola Drzewiecka:
Stefan Białek
Stefan Supera
Andrzej Trzeciak
Wiesława Gidrewicz
Halina Krawczyk
Przewodniczące KGW Wola Drzewiecka:
Zofia Białek (2000 r. – 2004 r.)
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