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Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej powstało 
w 1992 roku i liczy obecnie 93 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 internetowej : www.smzs.pl

Opracowano na podstawie folderu 

„Rowerem po gminie Skomlin” autorstwa 

Krzysztofa Domagały i Jarosława Presia.

Projekt graficzny folderu: Damian Reszka - lipiec 2015



Charakterystyka trasy SKO 2

1Kościół 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 28m.

2Toplin – wieś położona w zachodniej części gminy Skomlin. W ostatnich 
latach wyremontowano salę OSP oraz wybudowano boisko wielofunkcyjne. 

Według historyka Krzysztofa Domagały na początku tej miejscowości z prawej 
strony  prawdopodobnie był usytuowany drewniany gródek, gdzie w 1299 r. 
przebywał Władysław Łokietek.

3Kardon – budynek dawnej szkoły podstawowej, a jeszcze wcześniej koszary 
straży granicznej. Według historyka Damiana Orłowskiego to właśnie tam 

mogła znajdować się drewniana fortalicja w której przebywał Władysław 
Łokietek. Następnie był tam folwark topliński.

4Ług – młyn Ług którego początki sięgają XVIII w. można zobaczyć po 
przejechaniu mostu na rzece Prośnie. O sprawność całego mechanizmu dba 

właściciel – Ryszard Lipski.

5 Zadole – niewielka miejscowość położona w dolinie rzeki Prosny.  W 
pobliżu znajduje się tama na Prośnie. Ładnie położona osada ze zdrowym 

mikroklimatem nadająca się do rozwoju agroturystyki.

6 Królewska Grobla – to dwa gospodarstwa oraz grobla. Pierwsza wzmianka 
o grobli na rzece pochodzi z 1536 r. Grobla utworzyła na rzece wielki staw, 

z którego ryby trafiały na stół królewski w Krakowie. Po grobli maszerowało 
wojsko Jana Zamojskiego udając się pod Byczynę w 1588 r. Przed I wojną był 
tam drewniany dworek, młyn i karczma. Za starorzeczem Prosny biegła dawna 
granica polsko – niemiecka sprzed 1939 r.

7    Grześlaki – miejsce krzyżowania się szlaków handlowych Kalisz – 
Częstochowa oraz Wieluń – Byczyna (Polska – cesarski Śląsk). Znajduje się 

tam stara kapliczka. W tamtym miejscu była też karczma, oraz komora celna w 
tórej kupcy musieli uiszczać opłaty. Pomiędzy Królewską Groblą a Grześlakami 
znajdowała się stanica rosyjskiej straży granicznej.

8    Wróblew – miejscowość położona w południowej części gminy Skomlin.  
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1409 r., kiedy to król Władysław Jagiełło 

zastawił tę miejscowość właścicielowi Komornik Tomaszowi herbu Nałęcz. 
Wróblew należy do parafii Mokrsko i posiada własny kościółek pod wezwaniem 
św. Rocha. W ramach budowy infrastruktury Łódzkiego Szlaku Konnego 
powstało miejsce postojowe obok budynku byłej szkoły. We Wróblewie prężnie 
działa Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich.

9 Malinówka – niewielka miejscowość należąca do sołectwa Zbęk. Z drogi 
prowadzącej do wsi rozciąga się panorama Wróblewa i lasów ciągnących się 

aż po Praszkę i dalej w kierunku Załęcza.

10 Zbęk – sołectwo leżące w południowo-wschodniej części gminy Skomlin. 
Za wsią w kierunku wschodnim można obejrzeć cegielnię Mokrsko z 

olbrzymim wyrobiskiem, które powstało na skutek eksploatacji pokładów gliny.


