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Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej powstało 
w 1992 roku i liczy obecnie 96 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

Opracował Roman Furman na podstawie folderu 

„Rowerem po gminie Skomlin” autorstwa 

Krzysztofa Domagały i Jarosława Presia.

Projekt graficzny folderu: Damian Reszka - wrzesień 2016



Charakterystyka trasy SKO 3

1Skomlin - Spichlerz modrzewiowy trójkondygnacyjny o konstrukcji 
zrębowej na kamiennej podmurówce. Bardzo rzadki w skali kraju zabytek 

podworskiej architektury drewnianej. Wybudowany przez właściciela Skomlina 
Władysława Bartochowskiego w 1777 r. Spichlerz pełnił swoją funkcję do końca 
XX wieku. W 2011 r. wyremontowano konstrukcję dachową, nowe odeskowanie 
pokryto papą. W 2016 r. spichlerz pokryto gontem drewnianym.

2Wichernik – wieś położona we wschodniej części gminy Skomlin, powstała 
około 1870 r. W 1989 r. wybudowano kościół na którego wieży bije donośnie 

dzwon „Władysław”. W ostatnich latach wykonano nową asfaltową nawierzchnię 
drogi oraz chodniki z kostki brukowej. Na Wicherniku jest przedszkole oraz 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

3Brzeziny – najdalej na północ wysunięta osada naszej gminy. Znajduje się 
tam ceglany młyn z 1921 r. wybudowany przez Marcina Dwornickiego. Młyn w 

czasach swojej świetności napędzany był silnikiem na gaz drzewny. Gaz drzewny 
produkowany był na miejscu w gazogeneratorach z drewna liściastego (za najlepsze 
uważano drewno bukowe). Pozostałości silnika można obejrzeć z tyłu młyna. 
W lesie na Brzezinach znajduje się siedlisko myśliwskie koła łowieckiego 
„Kormoran”.

4Maręże – niewielka spokojna osada położona w lesie skomlińskim. W pobliżu 
(Niedźwiady) znajduje się pomnik przyrody – dąb szypułkowy o obwodzie 

pnia 415 cm. W lesie między Brzezinami a Marężami jest skrzyżowanie wielu 
dróg zwane „Siudmówka” z kapliczką umieszczoną na drzewie. W niedalekiej 
okolicy co roku gniazdują żurawie.

5 Łąki olszyńskie – podmokłe tereny porośnięte olchami, na których spotkać 
można wiele gatunków ptaków oraz stada saren. Przepływa tam kanał 

„Skomlin – Toplin” który ma początek w Mokrsku a wody swe odprowadza do 
rzeki „Prosny” w okolicach Toplina.


