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Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej 
powstało w 1992 roku i liczy obecnie 87 członków.

Cele Stowarzyszenia:
- wzmacnianie więzi między osobami związanymi 
ze Skomlinem a naszą małą ojczyzną,
- upowszechnianie wiedzy o historii Skomlina i 
okolic,
- fundowanie nagród i stypendiów dla 
wyróżniających się uczniów, studentów i 
sportowców z terenu Gminy Skomlin,
- podejmowanie działań zmierzających do 
ratowania i promowania zabytków znajdujących 
się na terenie Gminy Skomlin,
- organizowanie corocznego festynu 
integrującego społeczność związaną z Ziemią 
Skomlińską,
- wydawanie książek i innych publikacji 
związanych z naszym terenem,
- organizacja Rodzinnego Pikniku Rowerowego.

więcej informacji o naszej działalności znaleźć 
można na naszej stronie:  www.smzs.pl

Projekt grafi czny folderu: Damian Reszka - kwiecień 2014



CHARAKTERYSTYKA TRASY SKO1

1Modrzewiowy spichlerz o konstrukcji zrębowej, 
na podmurówce. Wybudowany przez właściciela 

Skomlina Władysława Bartochowskiego w 1777 r. 
Na trzech kondygnacjach spichlerz mieścił 300 ton 
zboża. Charakterystyczne niskie drzwi wejściowe 
wzmocnione zostały żelaznymi ćwiekami.  

2Łąki olszyńskie - podmokłe tereny porośnięte 
olchami, na których spotkać można wiele 

gatunków ptaków oraz stada saren. 

3Niedźwiady - podmokły las, ostoja zwierzyny. 
Charakteryzuje się przepięknym krajobrazem 

w którym dominuje kilkusetletni dąb. Jedno z miejsc 
gniazdowania żurawi.

4Strzelnica - miejsce rozgrywania zawodów w 
strzelectwie sportowym. Gospodarzem obiektu 

jest LOK „Sokół” Skomlin.

5Klasak Duży - w centrum miejscowości znajduje 
się budynek dawnej szkoły oraz kapliczka.

6Klasak Mały - w miejscowości znajduje się 
zabytkowa kapliczka z 1902 r. 

7Oczyszczalnia - wybudowana w 2002 r. 
jako jedna z pierwszych w naszym powiecie, 

gruntownie zmodernizowana i rozbudowana w 
2012/2013 r. Przepustowość 380 m3/dobę pozwoli 
obsłużyć całą Gminę Skomlin.

8Kościół powstał około 1746 r. Zbudowany jest z 
modrzewia. Kiedyś pokryty był gontem, potem 

blachą, a aktualnie po renowacji, ponownie gontem. 
Kościół posiada wystrój wnętrz w stylu barokowym 
z elementami rokoka. Na ścianach kościoła, w 
nawach bocznych znajdują się malowidła siedmiu 
sakramentów. Obok kościoła znajduje się murowana, 
XIX - wieczna dzwonnica o wysokości 28 m.
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