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ŁASK 
Przez stulecia siedziba znanego rodu Łaskich, 
od XVI w. był ważnym ośrodkiem produkcji su-
kna oraz miejscem targów i jarmarków. Zabytka-
mi są: kolegiata Nawiedzenia NMP i św. Michała 
Archanioła - Sanktuarium NMP - wzniesiona
w 1525-28 r. w stylu późnogotyckim, w 1749 r. 
przebudowana w stylu barokowym, w którym 
znajduje się alabastrowa płaskorzeźba Madonny 
z Dzieciątkiem z XV w.; kościół pw. Św. Ducha  
drewniana świątynia z 1666 r. Warto zobaczyć 
łaskie cmentarze: wielowyznaniowy cmentarz 
parafialny oraz dawny cmentarz żydowski. 
W budynku biblioteki miejskiej znajduje się Mu-
zeum Miasta, zaś na łaskim lotnisku rozbudo-
wywany jest lotniczy skansen. 
 
OSTRÓW (3 km)
Neobarokowy dwór wzniesiony w 1917-18 r. 
w otoczeniu parku w stylu angielskim. 

KOLUMNA (2 km)
Dzielnica Łasku, w XVII w. istniał tu młyn, obok 
którego powstała fabryka papieru. Na początku 
lat 20. XX w. utworzona tu osadę letniskową na-
wiązującą do idei miast-ogrodów E. Howarda. 
Powstały sezonowe wille w stylu szwajcarskim. 
Część osiedla zostało objęte ochroną jako Ze-
spół Przyrodniczo-Krajobrazowy Kolumna.
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ROKITNICA
Przed II wojną światową wieś zamieszkiwała lu-
dność niemiecka wyznania ewangelicko-aug-
sburskiego. Pamiątką po nich jest dawny kościół  
(obecnie rzymskokatolicki) oraz cmentarz.

ZELÓW 
W 1803 r. do Zelowa przybyli ze Śląska koloniści 
czescy, którzy założyli osadę. W 2. poł. XIX w. 
zaczęli pojawiać się Polacy, Niemcy i Żydzi. 
Każda z grup wyznaniowych miała swoją świą-
tynię. Dziś Zelów pozostaje najsilniejszym ośro-
dkiem mniejszości czeskiej w środkowej Polsce. 
Zachował się XIX-wieczny układ urbanistyczny. 
Warto zobaczyć klasycystyczny murowany ko-
ściół ewangelicko-reformowany z 1825 r. Trój-
nawowe wnętrze świątyni jest, zgodnie z zasa-
dami wiary braci czeskich, niemal pozbawione 
ozdób. Wewnątrz kościoła znajdują się inskry-
pcje czeskie, w tym tablice ku czci Jana Husa     
i Jana Kalwina. Obok kościoła znajduje się ławe-
czka poświęcona pedagogowi czeskiemu Jano-
wi Amosowi Komeńskiemu. Na ewangelickim 
cmentarzu poznać można historię rodów zelo-
wskich Czechów. Na uwagę zasługują kościoły: 
ewangelicko-augsburski (z 1860 r.) i rzymsko- 
katolicki (1935 r.) oraz drewniane i murowane 
domy z XIX w.
Przy parafii działa zespół muzyczny grający na 
dzwonkach - ZELOWSKIE DZWONKI.
Dalsze informacje o Zelowie na stronie 108. 






