
SOŁECTWO KRZYWORZEKA I 
i KRZYWORZEKA II 

 

INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE 

INSTYTUCJE: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyworzece – w roku szkolnym 2007/2008 - 6 

oddziałów, 60 uczniów. 

2. Publiczne Przedszkole w Krzyworzece – w roku szkolnym 2007/2008 – 2 oddziały, 28 

dzieci. 

3. Parafia pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Krzyworzece. 

ORGANIZACJE: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyworzece – założona w 1916r., wyposażona w 

samochód ratowniczo – gaśniczy marki Żuk (z 1976r.). OSP w Krzyworzece 

dysponuje również Domem Strażackim wybudowanym w latach 60-tych. 

2. Ludowy Zespół Sportowy – prowadzi sekcję piłki nożnej i siatkówki. 

3. Rady Sołeckie, 

4. Rada Rodziców przy szkole i przedszkolu, 

5. Rada Parafialna. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci dowożone są do Publicznego Gimnazjum w 

Mokrsku. Najczęściej kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w Wieluniu bądź 

Praszce. Najbliższy urząd pocztowy znajduje się w Mokrsku. Mieszkańcy Krzyworzeki mogą 

korzystać z ośrodka zdrowia i punktu aptecznego w Mokrsku (większość) oraz Ożarowie. 

CIEKAWE OBIEKTY: 

   

 - Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Krzyworzece został wybudowany w 1264r. z 

fundacji księcia Bolesława Pobożnego. Wpisano go do rejestru zabytków 30.XII.1967r. pod 

numerem 129/A. Świątynię wzniesiono na rzucie prostokąta, z węższym prezbiterium 



zamkniętym prostą ścianą, w której znajduje się romańskie okno o czworolistnym wykroju. 

Ściany zbudowane z głazów narzutowych, tzw. kamienia polnego, podwyższono z czasem 

cegłą. Ścianę zachodnią wzmocniono przyporami, a fasadę w XVIII w. ozdobiono 

wolutowym szczytem. Sklepienia są różnorodne: w prezbiterium ceramiczne, kolebkowo – 

krzyżowe, w zakrystii od północy kolebkowe, nawa, zakrystia od południa i kruchta mają 

stropy drewniane, otynkowane. W 1990r. miała miejsce kolejna restauracja, w czasie której 

gonty zastąpiono blachą cynkową, zniszczone drewniane podłogi – posadzką z płytek 

cementowych, od strony południowej dobudowano zakrystię i kruchtę. Po remoncie okazało 

się, że rzemieślnicy niewłaściwie pokryli dach blachą, w wyniku, czego po 25 latach 

ponownie wykonano gruntowny remont. Zniszczony sufit z desek zastąpiono ceramicznym, 

nowy chór wzniesiono na filarach żelaznych, wymieniono wszystkie belki i wiązania 

dachowe, a całość pokryto dachówką „karpiówką”. Zakupiono również 10-głosowe organy i 

założono balustradę pod ołtarzem. Prace ukończono w 1927r. Okazały XVII-wieczny ołtarz 

główny został sprowadzony w 1900r. z kościoła parafialnego w Kole. W centralnym jego 

miejscu ulokowano rzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa. Na tej samej wysokości stoją cztery 

kolumny ozdobione piękną snycerką. Między nimi umieszczone są figury św. Piotra i św. 

Pawła. Wyżej znajdują się rzeźby patronów Polski – św. Stanisława i św. Wojciecha. W 

zwieńczeniu ołtarza wyeksponowano figury Boga Ojca, św. Wawrzyńca i św. Hieronima. 

Ołtarze boczne pochodzą z połowy XVIIIw. W prawym umieszczony jest obraz „Serce 

Jezusa”, powyżej w owalu obraz z wizerunkiem św. Anny i Maryi. Natomiast na obrazie 

znajdującym się w lewym ołtarzu pokazany jest św. Bernard z Clairvaux klęczący przed 

Dzieciątkiem Jezus i Maryją. W owalnym obrazie przedstawiony jest św. Józef z kilkuletnim 

Jezusem. Ambona, podobnie jak boczne ołtarze, jest późnobarokowa.  
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- Dzwonnica (kompanila) – wzniesiona z kamienia polnego na rzucie kwadratu, 

nietynkowana, przykryta kopułowym dachem, uważana jest za obiekt współczesny 

kościołowi, a więc z drugiej połowy XIII w. Wpisana do rejestru zabytków pod numerem 

130/A. Według miejscowej legendy ukrywał się w niej Władysław Łokietek ścigany przez 

Krzyżaków. 

                         

 

- Cmentarz Parafialny. Na nim znajduję się symboliczny, granitowy nagrobek z tablicą 

epitafijną poświęconą mieszkańcom i księżom, którzy zginęli i zmarli podczas II wojny 

światowej. 
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- „stary cmentarz” (1) i cmentarz choleryczny(2) 

     

 

- Obiekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzyworzece i Publicznego Przedszkola w 

Krzyworzece. 
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- Dom Strażacki w Krzyworzece. 
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- Boiska sportowe  

 

 

 

 

- Cegielnia  
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- Przedwojenne domki jednorodzinne 
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