
DLA TYCH, KTÓRZY SPACERUJĄ
GDZIEŚ IDĄ LUB CHODZĄ 
SIĘ PRZEJŚĆ

ŻARÓW.
MAPA
SPACEROWA



czym jest 
mapa 
spacerowa?

Jaką wizję swojej miejscowości mają żarowia-
nie? Czy po Żarowie można spacerować? Czy 
w Twoim najbliższym otoczeniu są miejsca 
warte uwagi? 

Takimi pytaniami rozpoczynaliśmy projekt pt. 
„Żarów. Mapa spacerowa”, którego rezultat wła-
śnie prezentujemy. Żarów jest miastem „nietu-
rystycznym”, mało u nas gości z aparatami, nie 
ma hoteli, ciekawszych zabytków, szlaków tury-
stycznych. Nie oznacza to jednak, że małej miej-
scowości nie można zwiedzać. 
 
Mapa spacerowa stworzona jest przez miesz-
kańców dlamieszkańców Żarowa, którzy space-
rują, gdzieś idą, chodzą się przejść. Spacerują, 
ale nie patrzą dookoła siebie. Właśnie dla tej 
grupy odbiorców powstał przewodnik, którego 
celem jest pokazanie „niewidzialnego miasta”; 
miejsc, obiektów, zjawisk oraz urozmaicenie 
codziennych spacerów. 

Społeczny przewodnik po mieście, różni się od 
standardowych planów miast: percepcją (czyli 
świadomym odbiorem tkanki miejskiej), bio-
grafią przestrzeni (wszystko ma swoją historię, 
powód swego istnienia) i graficznym rozwiąza-
niem. Czytając mapę natrafisz na lokalne na-
zewnictwo miejsc. 



Tabliczki tworzą MIEJSKĄ ŚCIEŻKĘ
DŹWIĘKOWĄ, która powstała w ramach
projektu „Opowiadania o mieście”.

CZYM SĄ 
TABLICZKI
DŹWIĘKOWE ?

Zeskanuj kod umieszczony na tablicy
 za pomocą aplikacji w Twoim smartfonie 
i kliknij w link. 

Użyj swojego telefonu, aby przejść
do mapy internetowej.

JAK DZIAŁA
MAPA 
W GOOGLE ?

Eksploruj mapę za pomocą gestów 
na ekranie smartfona. Odkrywaj na nowo
miejsca w Żarowie!

Nawiguj za pomocą gestów, dotykaj
ikonek aby zobaczyć fotografie.

Na mapie zaznaczono 30 lokalizacji tabliczek
dźwiękowych, które promują lokalną historię 
za pomocą audialnych opowiadań czytanych 
przez mieszkańców Gminy Żarów. IDĄC NA 
SPACER NIE ZAPOMNIJ ZABRAĆ SMARTFONA 
ORAZ SŁUCHAWEK!



To będzie spacer po Żarowie z mapą, która 
powstała w wyniku świadomej interakcji mie-
szkańców z miejscem w którym żyją. Zanim 
pójdziesz się przejść JEŚLI ZNASZ ŻARÓW 
nabierz dystansu do przestrzeni, z której 
korzystasz na co dzień i użyj mapę jako sce-
nariusza możliwych spacerów. JEŚLI NIE
ZNASZ ŻAROWA traktuj mapę jako wska-
zówkę do poznania tkanki miejskiej, historii 
i ludzi. 

jak spacerować
po Żarowie ?

W procesie projektowania mapy Fundacja
Inicjatywa B uwzględniła wszystkie propo-
zycję i sugestie, które drogę e-mail, za po-
mocą mediów społecznościowych i ustnie
przekazali zainteresowani projektem, mie-
szkańcy Gminy Żarów. 

Projekt wizualizuje przyzwyczajenia space-
rowe, ulubione ścieżki mieszkańców oraz 
punkty na mapie Żarowa, które warto zo-
baczyć samotnie lub grupie.
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07 Pomnik wojen XIX-wiecznych
- pomnik powstał w 1873 roku na zamówienie 
hrabiego Hermanna von Burghaussa z Łażan. Aby
do niego dotrzeć musisz iść drogą „Węglową”, 
a następnie szukać pomnika w gęstych zaroślach. 

08 Staw „Ogórkowy”
- stare wyrobisko kamienia. Najprawdopodobniej 
w tym stawie niemieccy mieszkańcy zanurzali beczki 
do kiszenia ogórków. Staw znajduje się pośrodku pól. 

15 Szyld „Güter-Abfertigung”
- na ceglanej ścianie budynku nr 5 przy ul. Dworcowej
możemy dostrzec przedwojenny szyld ekspedycji
kolejowej i magazynu towarów.

17 Ławka miejska z ziołami
- instalacja ekologiczna. W sezonie letnim można 
odpocząć na drewnianej ławce i uszczypnąć trochę
miejskich ziół.

19 Skrzynka Poczty Historycznej
- idąc na spacer możesz wrzucić do skrzynki archi-
walne dokumenty poświęcone Gminie Żarów. 
Sprawdź swój rodzinny album, być może są w nim 
fascynujące zdjęcia z dawnego Żarowa. 

23 „Naga Panna” / „Goła Baba”
- jedyna miejska rzeźba, którą ustawiono w centrum 
miasta 8 maja 1980 lub 1981 roku i nadano jej zgodnie 
z kalendarzem imię Stasia. Pannie cały czas przeszka-
dzają „Rycerze Nefrytu”.

24 Szyld „Postamt”
- aktualny szyld Poczty Polskiej wisi w miejscu ponie-
mieckiego szyldu „Postamt”, wcześniej „Keiserlisches 
Postamt” (poczty cesarskiej).

31 Szyld „Georg Scharfenberg”
- na ul. Hutniczej możemy dostrzec fragmenty liter
nazwiska właściciela tutejszej piwiarni i sali bilardowej.
Jest to oddech dawnych mieszkańców Żarowa. 

36 Kładka dla pieszych nad dawnym torowiskiem
- rozwiązanie urbanistyczne, będące śladem po nie-
istniejącej już bocznicy kolejowej dworca fabrycznego.
Kładka znajdowała się nad zasypanym już torowiskiem.
Warto ocalić tę konstrukcję!



37 Szyld niezidentyfikowany 
- ślad historii przedwojennej. „Litery-duchy”, które 
widać spod kruszącego się tynku kamienicy przy ul. 
Wojska Polskiego 5. 

Jodła kalifornijska
- na wiosnę igły zabarwiają się na niebiesko-srebrzysty
kolor. Po roztarciu kilku igieł na dłoni, można poczuć
cytrynowy / lub wg niektórych jabłkowo-miętowy
zapach. 

45 Napisy socjalistyczne 
- świadectwo poprzedniego ustroju. Hasła socjalisty-
czne, propagandowe namalowano na terenie Dolno-
ślązkich Zakładów Chemicznych „Organika”.

46 Kochbunker / bunkier na "Organice"
- jeden z niewielu punktów w mieście, które pozwala
spojrzeć panoramicznie na fragment gminy. Do bunkra
prowadzi stromy nasyp bez ścieżki, dlatego nie zaleca-
my zabierać ze sobą małych dzieci.  

47 Logotyp „Silesia V. Ch. F.”
- odrestaurowany logotyp przedwojennej fabryki che-
micznej znajduje się nad wejściem głównym dawnego 
budynku administracyjnego. Brawo mieszkańcy!

48 Słupy po dawnym systemie grzewczym hotelu
- fabryczne rozwiązanie urbanistyczne. Betonowe słupy
podpierały niegdyś rurociąg z ogrzewaniem parowym 
dostarczanym do hotelu zakładowego. 

51 Kamień Pfeil-Burghaussa
- von Pfeil-Burghauss zmarł 18 lutego 1905 roku w Ła-
żanach w wyniku obrażeń, które doznał po upadku 
z konia w trakcie polowania. W miejscu nieszczęśliwego 
wypadku ustawiono pamiątkowy kamień z tablicą. 
Podczas spaceru będzie trzeba przejść na drugą stronę
obwodnicy Żarowa. Przybliżone koordynaty: 50.947373, 
16.478795.   

52 Kamienny mostek z datą
- teren ROD w Żarowie nadaje się idealnie na spacer. 
Jeśli znajdziesz niepozorny mostek, zejdź do rowu, 
a zauważysz wyrytą w kamieniu datę, która jest 
nieczytelna.
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tu był basen - dziś tylko ruina, a w latach 90-tych, 
miejsce rekreacji mieszkańców Gminy Żarów, do 
którego prowadziała „Stumetrówka” lub asfaltówka.

wyspa - pojawiająca się i znikająca wyspa ujawnia 
się gdy poziom wód żarowskiego stawu jest niski. 
Jest to najpłytszy obszar akwenu.

tu rosną przebiśniegi - można robić zdjęcia, nie 
wolno deptać, ani zrywać kwatów, które pojawiają 
się od lutego do kwietnia. 

osadniki - jest to miejsce, którego NIE POLECAMY
odwiedzać, jednak w ich najbliższym sąsiedztwie 
znajduje się skrót łączący ul. A. Krajowej z „koryta-
rzem ekologicznym”, składającym się z drzew. Aby 
zaplanować spacer tą ścieżką warto użyć widoku 
satelitarnego w Google maps.    

górki na sanki - dobre miejsce do saneczkowania,
a w okresie letnim do zjazdów rowerowych.  

57 "Czarna góra" / "Babka"
- hałda pogórnicza powstała w wyniku eksploatacji
kopalni „Andrzej” w Żarowie. Miejsce z pięknym wido-
kiem na jezioro. Najlepiej udać się tam jesienią lub 
wiosną gdy drzewa pozbawione są liści. Sztuczne 
wzniesienie zwane jest często „Babką” ze względu 
na płaski szczyt.   
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kopalni „Andrzej” w Żarowie. Miejsce z pięknym wido-
kiem na jezioro. Najlepiej udać się tam jesienią lub 
wiosną gdy drzewa pozbawione są liści. Sztuczne 
wzniesienie zwane jest często „Babką” ze względu 
na płaski szczyt.   
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kiem na jezioro. Najlepiej udać się tam jesienią lub 
wiosną gdy drzewa pozbawione są liści. Sztuczne 
wzniesienie zwane jest często „Babką” ze względu 
na płaski szczyt.   

"Czarna góra" / "Babka"
- hałda pogórnicza powstała w wyniku eksploatacji
kopalni „Andrzej” w Żarowie. Miejsce z pięknym wido-
kiem na jezioro. Najlepiej udać się tam jesienią lub 
wiosną gdy drzewa pozbawione są liści. Sztuczne 
wzniesienie zwane jest często „Babką” ze względu 
na płaski szczyt.   

58 Kaolinowa górka 1
- w pobliżu tej hałdy, która przyciąga spacerowiczów
swoją barwą, znajdują się liczne tory saneczkowe oraz 
górki do zjazdów rowerowych. Nie idź tam po opa-
dach deszczu!

59 Kaolinowa górka 2
- idealne miejsce na mały piknik z widokiem na
jezioro. Malownicze miejsc z licznymi pagórkami oraz
pachnącymi drzewami iglastymi. 



Blisko 6 hektarowa powierzchnia parku 
przylega do neogotyckiego pałacowego 
kompleksu, zwanego potocznie „zamkiem”, 
który został wybudowany przez majętnego
fabrykanta: C. Kulmiza. Budowla ogranicza 
park od strony wschodniej, od zachodniej 
aleja licząca ponad 180 lat. Najstarsze 
drzewa liściaste liczą ok. 130 lat, współgrają 
z mnogością taksonów egzotycznych, 
sprowadzonych na niniejszy teren, na 
specjalne zamówienie właścicieli parku.

Nie wiesz jak rozpoznać drzewa w żaro-
wskim parku? Pobierz mapę i spaceruj
świadomie po zabytkowym ogrodzie!

PARK 51, CZYLI 
SPACER WŚRÓD
DRZEW !

MAPA PARKU



Rozwiąż zagadki, odszukaj hasła na wy-
kreślance, a następnie idź na spacer 
i zlokalizuj:

Poszukaj
samodzielnie

01 ULICA KSIĘDZA 02 STUDNIE 03 EUGENA KULMIZA

04 STUDIO GEORGA DASLERA 05 DAWNIEJ UL. OGRODOWA

06 TOKSYCZNE JEZIORA

CEMBROWSKIEGO, ABISYŃSKIE (LICZNE NA STARYCH ULICACH), INICJAŁY (NA DRZWIACH ZAMKU), SŁOWACKIEGO, 
(BUDYNEK NR 3) WARYŃSKIEGO (TU ZNAJDUJE SIĘ JESZCZE TAKA TABLICZKA), OSADNIKI



polecane trasy:
2,72 km Droga „Węglowa”  frag. w Żarowie od 

stawu „Ogórkowego”, przez ul. Górniczą, 
Dworcową, Wojska Polskiego, Armii 
Krajowej, aż po most na Strzegomce. 
ZOBACZ: staw, pomnik wojen XIX-
wiecznych i przysiółki nieistniejącego 
mostu żelaznego na Strzegomce 
z 1796 roku.

2,30 km Wokół „Kopy” od ul. ks. Cembrowskiego,
przez kawałek „Stumetrówki”, potem
ścieżką przy brzegu kopalni. Wyjdziesz 
na plaży w Mrowinach, idź w stronę ul.
Wojska Polskiego i skończ na skrzyżo-
waniu ulic Mickiewicza i ks. Cembro-
wskiego. ZOBACZ: „białą plażę”, górki
pokopalniane. Latem ludzie się kąpią,
zimą „morsy” się kąpią. 

2,58 km Trip przez działki wejdź od ul. Dworco-
wej. Potem sam wybierasz którą drogą
chcesz iść. Może w lewo? - idź w stronę
polniaka na Piotrowice, potem w prawo.
Gdy dojdziesz do „skrzyżowania” skręć 
w prawo w stronę ul. 1 maja, przejdź
przez Lapidarium i wejdź znów na teren 
działek, a ścieżka zaprowadzi Cię do 
początku trasy. ZOBACZ: kamienny mo-
stek z datą, fragmenty nagrobków, które
stały się budulcem ogrodzeń, cmentarz 
ewagelicki.  

6,19 km Specer przez STREFĘ zbiórka na placu
Wolności. Idź przez ul. Kwiatową, która
doprowadzi Cię do ul. Fabrycznej. Jesteś
na STREFIE. Idź w stronę ul. Strefowej,
która prowadzi do ronda „Przyszłości”.
Potem w stronę ronda „Orderu Uśmiechu”,
skręć w przemysłową. Znów jesteś na
STREFIE. Odbij na ul. Kwiatową i wróć na
plac Wolności. ZOBACZ: baraki, kładkę
dla pieszych nad byłym torowiskiem, 
liczne fabryki.
 



www.inicjatywab.pl/zarowmapaspacerowa

FUNDACJA INICJATYWA B
UL. KOPERNIKA 5/2 
58-130 ŻARÓW

/ fundacjainicjatywab

MAPA W GOOGLE

WWW.INICJATYWAB.PL

KONTAKT@INICJATYWAB.PL

781 041 989

realizacja: FUNDACJI INICJATYWA B   
druk: AGENCJA REKLAMOWA GEOSPACE 

opracowanie posiada licencję: 
CC-BY-NC-SA 3.0 PL.    |    Żarów 2021
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na Mrowiny

na Łażany

01 historia kaplicy cmentarnej

02 opowiadanie o ul. Polnej

03 historia kamiennego dominium

04 historia stawu miejskiego 

05 historia szkoły katolickiej

historia pomnika na „Węglowej” 

07 pomnik wojen XIX-wiecznych

08 staw „Ogórkowy”

09 opowiadanie o Żarowskich Zakładach Młynarskich

10 historia kopalni węgla brunatnego

11 opowiadanie o fabryce braci Langer

12 historia kopalni kaolinu

13 opowiadanie o stacji kolejowej

14 historia dworca kolejowego

15 szyld „Güter-Abfertigung” 

16 historia suwnicy kolejowej

17 ławka miejska z ziołami

18 kapsuła czasu

19 Skrzynka Poczty Historycznej

20 historia kina „Świt”

21 opowiadanie o hotelu „Brodtkego”

22 opowiadanie o poczcie

23 „Naga Panna” / „Goła Baba”

24 szyld „Postamt”

25 maszkarony

26 historia Marienhaus

27 historia szkoły ewangelickiej

28 opowiadanie o hotelu „Schwarzer-Adler”

29 mural „Szamotownia”

30 historia „Szamotowni”

31 szyld „Georg Scharfenberg”

32 fragment pomnika żołnierzy poległych w I WŚ

33 historia placu Wolności

34 opowiadanie o Fabryce Cegieł Szamotowych

35 baraki-hangary

36 kładka dla pieszych nad dawnym torowiskiem

37 szyld niezidentyfikowany

38 mural  "DZCH / Silesia"

Jodła kalifornijska

historia Ida- u. Marienhűtte

41 metaloplastyka "zaadoptowana"

42 wystawa wozów strażackich

43 opowiadanie o „Silesii”

44 historia „Silesii”

45 socjalistyczne napisy
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50 zabytkowa aleja dębów

51 kamień Pfeil-Burghaussa

52 kamienny mostek z datą

53 historia zamku „Kulmizów”

06

39

40

54 historia parku miejskiego

55 cmentarz ewangelicki

56 opowiadanie o szpitalu Joannitów

57 "Czarna góra" / "Babka"

58 kaolinowa górka 1

59 kaolinowa górka 2

60 historia kościoła katolickiego

40

5353

05

34

32
55

33

41
54

30

29

39

38

37

28

27

26

25

23 24
22

21
20

19
17

18
16

13
14

09

31

60

56

15

czym jest  mapa 
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tu był basen - dziś tylko ruina, a w latach 90. miejsce 
rekreacji mieszkańców Gminy Żarów, do którego 
prowadziała „Stumetrówka” lub „asfaltówka”.

wyspa - pojawiająca się i znikająca wyspa ujawnia 
się gdy poziom wód żarowskiego stawu jest niski. 
Jest to najpłytszy obszar akwenu.

tu rosną przebiśniegi - można robić zdjęcia, nie 
wolno deptać, ani zrywać kwatów, które pojawiają 
się od lutego do kwietnia. 

osadniki - jest to miejsce, którego NIE POLECAMY
odwiedzać, jednak w ich najbliższym sąsiedztwie 
znajduje się skrót łączący ul. A. Krajowej z „koryta-
rzem ekologicznym” składającym się z drzew. Żeby
odbyć spacer tą ścieżką warto użyć widoku sateli-
tarnego w Google maps.    

górki na sanki - dobre miejsce do saneczkowania,
a w okresie letnim do zjazdów rowerowych.  

07 Pomnik wojen XIX-wiecznych
- pomnik powstał w 1873 roku na zamówienie 
hrabiego Hermanna von Burghaussa z Łażan. Aby
do niego dotrzeć musisz iść drogą „Węglową”, 
a następnie szukać pomnika w gęstych zaroślach. 

08 Staw „Ogórkowy”
- stare wyrobisko kamienia. Najprawdopodobniej 
w tym stawie niemieccy mieszkańcy zanurzali beczki 
do kiszenia ogórków. Staw znajduje się pośrodku pól. 

15 Szyld „Güter-Abfertigung”
- na ceglanej ścianie budynku nr 5 przy ul. Dworcowej
możemy dostrzec przedwojenny szyld ekspedycji
kolejowej i magazynu towarów.

17 Ławka miejska z ziołami
- instalacja ekologiczna. W sezonie letnim można 
odpocząć na drewnianej ławce i uszczknąć trochę
miejskich ziół.

19 Skrzynka Poczty Historycznej
- idąc na spacer możesz wrzucić do skrzynki archi-
walne dokumenty poświęcone Gminie Żarów. 
Sprawdź swój rodzinny album, być może są w nim 
fascynujące zdjęcia z dawnego Żarowa. 

23 „Naga Panna” / „Goła Baba”
- jedyna miejska rzeźba, którą ustawiono w centrum 
miasta 8 maja 1980 lub 1981 roku i nadano jej zgodnie 
z kalendarzem imię Stasia. Pannie cały czas przeszka-
dzają „Rycerze Nefrytu”.

24 Szyld „Postamt”
- aktualny szyld Poczty Polskiej wisi w miejscu ponie-
mieckiego szyldu „Postamt”, wcześniej „Keiserlisches 
Postamt” (poczty cesarskiej).

31 Szyld „Georg Scharfenberg”
- na ul. Hutniczej możemy dostrzec fragmenty liter
nazwiska właściciela tutejszej piwiarni i sali bilardowej.
Jest to oddech dawnych mieszkańców Żarowa. 

36 Kładka dla pieszych nad dawnym torowiskiem
- rozwiązanie urbanistyczne będące śladem po nie-
istniejącej już bocznicy kolejowej dworca fabrycznego.
Kładka znajdowała się nad zasypanym już torowiskiem.
Warto ocalić tę konstrukcję!

37 Szyld niezidentyfikowany 
- ślad historii przedwojennej. „Litery-duchy”, które 
widać spod kruszącego się tynku kamienicy przy ul. 
Wojska Polskiego 5. 

Jodła kalifornijska
- na wiosnę igły zabarwiają się na niebiesko-srebrzysty
kolor. Po roztarciu kilku igieł na dłoni można poczuć
cytrynowy lub (według niektórych) jabłkowo-miętowy
zapach. 

45 Socjalistyczne napisy
- świadectwo poprzedniego ustroju. Propagandowe
i socjalistyczne hasła namalowano na terenie Dolno-
ślązkich Zakładów Chemicznych „Organika”.

46 Kochbunker / bunkier na "Organice"
- jeden z niewielu punktów w mieście, które pozwala
spojrzeć panoramicznie na fragment gminy. Do bunkra
prowadzi stromy nasyp bez ścieżki, dlatego nie zaleca-
my zabierać ze sobą małych dzieci.  

47 Logotyp „Silesia V. Ch. F.”
- odrestaurowany logotyp przedwojennej fabryki che-
micznej znajduje się nad wejściem głównym dawnego 
budynku administracyjnego. Brawo mieszkańcy!

48 Słupy po dawnym systemie grzewczym hotelu
- fabryczne rozwiązanie urbanistyczne. Betonowe słupy
podpierały niegdyś rurociąg z ogrzewaniem parowym 
dostarczanym do hotelu zakładowego. 

51 Kamień Pfeil-Burghaussa
- von Pfeil-Burghauss zmarł 18 lutego 1905 roku w Ła-
żanach, w wyniku obrażeń których doznał po upadku 
z konia w trakcie polowania. W miejscu nieszczęśliwego 
wypadku ustawiono pamiątkowy kamień z tablicą. 
Podczas spaceru będzie trzeba przejść na drugą stronę
obwodnicy Żarowa. Przybliżone koordynaty: 50.947373, 
16.478795.   

52 Kamienny mostek z datą
- teren ROD w Żarowie nadaje się idealnie na spacer. 
Jeśli znajdziesz niepozorny mostek, zejdź do rowu, 
a zauważysz wyrytą w kamieniu datę, która jest 
nieczytelna.

39

57 "Czarna góra" / "Babka"
- hałda pogórnicza powstała w wyniku eksploatacji
kopalni „Andrzej” w Żarowie. Miejsce z pięknym wido-
kiem na jezioro. Najlepiej udać się tam jesienią lub 
wiosną gdy drzewa pozbawione są liści. Sztuczne 
wzniesienie zwane jest często „Babką” ze względu 
na płaski szczyt.   
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58 Kaolinowa górka 1
- w pobliżu tej hałdy, która przyciąga spacerowiczów
swoją barwą, znajdują się liczne tory saneczkowe oraz 
górki do zjazdów rowerowych. Nie idź tam po opa-
dach deszczu!

59 Kaolinowa górka 2
- idealne miejsce na mały piknik z widokiem na
jezioro. Malownicze miejsc z licznymi pagórkami oraz
pachnącymi drzewami iglastymi. 

opis wybranych
punktów
spacerowych

POBIERZ ROZSZERZENIE 
MAPY I IDŹ NA SPACER

SPRAWDŹ TRASĘ ORAZ
ZDJĘCIA W GOOGLE

Jaką wizję swojej miejscowości mają żarowia-
nie? Czy po Żarowie można spacerować? Czy 
w Twoim najbliższym otoczeniu są miejsca 
warte uwagi? 

Takimi pytaniami rozpoczynaliśmy projekt pt. 
„Żarów. Mapa spacerowa”, którego rezultat wła-
śnie prezentujemy. Żarów jest miastem 
„nieturystycznym”, mało u nas gości z aparata-
mi, nie ma hoteli, ciekawszych zabytków, 
szlaków turystycznych. Nie oznacza to jednak, 
że małej miejscowości nie można zwiedzać.  

Tabliczki tworzą MIEJSKĄ ŚCIEŻKĘ DŹWIĘ-
KOWĄ, która powstała w ramach proje-
ktu „Opowiadania o mieście”. 

Na mapie zaznaczono 30 lokalizacji tabliczek
dźwiękowych, które promują lokalną historię 
za pomocą audialnych opowiadań czytanych 
przez mieszkańców Gminy Żarów. IDĄC NA 
SPACER NIE ZAPOMNIJ ZABRAĆ SMARTFONA 
ORAZ SŁUCHAWEK! 

Użyj swojego telefonu, aby przejść do mapy 
internetowej. Zeskanuj kod za pomocą aplikacji 
w twoim smartfonie i kliknij w link. 
 
Nawiguj za pomocą gestów, dotykaj ikonek 
aby zobaczyć fotografie. Eksploruj mapę za 
pomocą gestów na ekranie smartfona. 
Odkrywaj na nowo miejsca w Żarowie! 

UWAGA: Internetowa mapa może być aktualizo-
wana.  

Mapę spacerową Żarowa stworzyli mieszkańcy 
dla mieszkańcó. Dla tych, którzy gdzieś się 
wybierają, mają ochotę się przejść czy pospace-
rować. Chodzą, ale nie po to, by się rozglądać. 
Właśnie dla tej grupy odbiorców powstał 
przewodnik, którego celem jest pokazanie 
„niewidzialnego miasta”; miejsc, obiektów, 
zjawisk oraz urozmaicenie zwykłych codzien-
nych spacerów. 

Społeczny przewodnik po mieście, różni się od 
standardowych planów miast: percepcją (czyli 
świadomym odbiorem tkanki miejskiej), biogra-
fią przestrzeni (wszystko ma swoją historię, 
powód swego istnienia) i graficznym rozwiąza-
niem. Czytając mapę natrafisz także na lokalne 
nazewnictwo miejsc. 


