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Położenie Pruszkowa 

Pruszków leży na Nizinie Mazowieckiej,  

na wys. ok. 100 m npm 

Kaszuby  Nizina  

Mazowiecka 
Beskidy  Tatry 



Bezpośrednie sąsiedztwo  

Warszawy 



Priorytetową działalnością Muzeum są badanie i ochrona 

dziedzictwa pradziejowego na terenie zachodniego Mazowsza,  

ze szczególnym uwzględnieniem  

Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego 



Dulag 121 

(skrót z niem. Durchgangslager 121) – obóz przejściowy utworzony 

w Pruszkowie dla ludności Warszawy i okolic wypędzonej podczas 

Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu 





http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/przystanek-pruszkow_2007 





Czy tylko sypialnia Stolicy? 
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Wprowadzenie 

 diagnoza - słabe strony 

 geoturystyka miejska – co to takiego? 

Gdzie jest potencjał? Mocne strony 

Podsumowanie  



 Geoturystyka proponuje turystom  

zestaw aktywności, produkty,  

usługi i infrastrukturę,  

których celem jest promocja nauk o Ziemi  



Geoturystyka miejska 

 - to młodsza gałąź tej formy aktywnego wypoczynku 

 - wg Słomki i Kicińskiej-Świderskiej (2004) jest to dział turystyki 

opierającej się na poznawaniu obiektów, procesów i zjawisk geo- 

logicznych oraz doznawaniu wrażeń estetycznych w oparciu  

o materiały kamienne wykorzystywane w różnorodny sposób na 

terenie miast 

 - obiektami geoturystycznymi stają się przede wszystkich obiek-

ty przyrody nieożywionej (obiekty pogórnicze), ale także szeroko 

rozumiane historyczne i współczesne obiekty architektoniczne, 

do budowy których użyto skał naturalnych, poszczególne detale 

ich konstrukcji, elewacji i wnętrz oraz elementy wystroju miast, 

małej architektury itd.  

 - geostanowiska miejskie to miejsca reprezentujące wartości 

geologiczne lub geomorfologiczne, powstałe w wyniku procesów 

geologicznych lub wytworzone ręką człowieka, ale wykazujące 

ścisły związek z geologią (Palacio-Prieto, 2015) 

 - wg Reynarda (2008) i Migonia (2012) takimi obiektami mogą 

być głazy narzutowe, np. wkomponowane w zagospodarowaną 

architektonicznie przestrzeń miejską   



Pivko (2005)] Bratysława 
Reynard & Coratza (2007), Reynard (2008), Reynard et al. (2015) Miasta Szwajcarii 

Cote et al. (2009) Montreal, Kanada 
Newsome & Dowling (2006), Dowling (2013) różne miasta 

Del Lama et al. (2015) Sao Paulo (Brazylia) 
Del Monte et al. (2013), Lollino et al. (2015), Pica et al. (2015, 2016) Rzym 

Rodrigues et al. (2010, 2011), Pinto et al. (2010) Lizbona 
Tavallaei et al. (2012) Ajabshir City (Iran) 

Palacio-Prieto (2015, 2016) Mexico City 
    

Małkowski (1927), Tołkanowicz (2009), Tołkanowicz & Ścibisz (2010) Warszawa 
Czarnocki (1949), Kozłowski et al. (1965), Kozłowski &  Rubinowski (1973), Rubinowski & 

Wójcik (1978), Urban, Wróblewski (2004), Czajkowska, Urban, Wróblewski (2007), 
Jędrychowski (2008), Złonkiewicz (2008), Wróblewski (2008), Urban (2010), Barcicki (2014) 

Kielce 

Michniewicz (1996), Korzeniowski (2001), Grodzicki et al. (2003), Lorenc & Mazurek (2007), 
Wysocki (2008, 2009), Zagożdżon (2008, 2009, 2010, 2012), Zagożdżon & Zagożdżon (2009, 

2012, 2014), Zagożdżon & Śpiewak (2011), Śpiewak (2011), Migoń (2012) 
Wrocław 

Rajchel (2004, 2008, 2009), Kin & Rajchel (2008), Górny (2009),  
Sermet & Rolka (2012, 2013) Kraków 

Kowalski & Urban (2004) Szydłowiec 
Labus (2005) Gliwice 

Walendowski (2009, 2010), Górska-Zabielska (2013, 2015) Poznań 
Duda & Hydzik (2009), Chwałek et al. (2010), Krupa & Dec (2014) Wieliczka, Bochnia 

Huber & Mroczek (2012) Lublin 
Moszny (2012) Tarnowskie Góry 

Zagożdżon (2014) Ustka 
Zagożdżon & Zagożdżon (2015) Kłodzko 

Gil (2015) Piława Górna, Przedg. Sud. 
Górska-Zabielska & Zabielski (2015, 2016) Pruszków 



Jakie możliwości rozwoju  

geoturystyki miejskiej  

ma Pruszków? 

Gdzie leży potencjał? 



Obszar badań 
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Kondracki 2002 

Położenie Pruszkowa 

na tle makroregionów fizyczno-geograficznych Polski 

Pruszków (z powiatem) zlokalizowany jest na granicy pomiędzy 

Równiną Łowicko-Błońską a Równiną Warszawską 



MIS 2 ≈ 20 ka BP 

MIS 6 ≈ 150 ka BP 

MIS 8 ≈ 290 ka BP 

MIS 16 ≈ 670 ka BP 

MIS 12 ≈ 470 ka BP 
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Położenie Pruszkowa 

na tle zasięgów  
lądolodu skandynawskiego 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Glacial_Transportation_and_Deposition.jpg


Dziedzictwo geologiczne,  

georóżnorodność … 

 

Rzeźba i osady, krajobraz 



… leży w błotnistej nizinie 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1880-1914, Tom IX 



http://www.national-geographic.pl/foto/fotografia 

Krajobraz staroglacjalny 

Mazowsza 



Dziedzictwo geologiczne (geozasoby) Równiny Łowicko-Błońskiej  

 - płaską (90-100 m npm) równinę tworzy morena denna, utworzona przez 

lądolód skandynawski podczas zlodowacenia warty (około 185-130 tysięcy lat 

temu (Mojski  2005), 

 - morenę denną stanowi glina lodowcowa – skała luźna o zróżnicowanej 

frakcji, charakteryzująca się słabą przepuszczalnością, cechą szczególnie cenną 

w rolnictwie (uprawa warzyw między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim) 

 - rozległe tereny otwarte Równiny Błońsko-Łowickiej, zagospodarowane jako 

łąki i pola uprawne, stanowią przedpole dla zespołów pałacowo-parkowych, 

eksponując ich architektoniczne i kompozycyjne walory, doceniane przez 

bynajmniej nie masowego turystę 



Pola uprawne należą dziś ponownie do znanej w Pruszkowie rodziny Hoserów; 

na horyzoncie autostrada A2 



Dworek w Żelazowej Woli 



 - walory iłów (popularnie zwanych gliną) jako surowca budowlanego dla 

przemysłu i budowy domów mieszkalnych zostały docenione przez spółkę Jona- 

sa Abramsona i Szulima Ditmana, a później też hr. Antoniego Potulickiego, któ- 

rzy w latach 1878-1938 prowadzili nieźle prosperującą cegielnię (Kaleta 2010) 

Dziedzictwo geologiczne (geozasoby) Równiny Łowicko-Błońskiej  

 - płaską (90-100 m npm) równinę tworzy morena denna, utworzona przez 

lądolód skandynawski podczas zlodowacenia warty (około 185-130 tysięcy lat 

temu (Mojski  2005), 

 - morenę denną stanowi glina lodowcowa – skała skała luźna o zróżnicowanej 

frakcji, charakteryzująca się słabą przepuszczalnością, cechą szczególnie cenną 

w rolnictwie (uprawa warzyw między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim) 

 - rozległe tereny otwarte Równiny Błońsko-Łowickiej, zagospodarowane jako 

łąki i pola uprawne, stanowią przedpole dla zespołów pałacowo-parkowych, 

eksponując ich architektoniczne i kompozycyjne walory, doceniane przez 

bynajmniej nie masowego turystę 



Przekrój geologiczny A-B przez Warszawę i okolice 

Kowalczyk, Nowicki 2007 

A 

B 

Pruszków 

Miąższość iłów plioceńskich w podłożu lewobrzeżnej Warszawy 

sięga 165m, podczas gdy na wschód od Wisły, miąższość tych 

osadów jest bardzo zredukowana lub wcale ich nie ma. Zmienność 

jest związana z licznymi, głębokimi rozcięciami erozyjnymi oraz 

efektem glacitektonicznego wyciskania iłów w kierunku powierzchni 

IŁY PLIOCEŃSKIE 

structury  glacitektoniczne 



Dziedzictwo geologiczne (geozasoby) Równiny Łowicko-Błońskiej  

 - płaską (90-100 m npm) równinę tworzy morena denna, utworzona przez 

lądolód skandynawski podczas zlodowacenia warty (około 185-130 tysięcy lat 

temu (Mojski  2005), 

 - rozległe tereny otwarte Równiny Błońsko-Łowickiej, zagospodarowane jako 

łąki i pola uprawne, stanowią przedpole dla zespołów pałacowo-parkowych, 

eksponując ich architektoniczne i kompozycyjne walory, doceniane przez 

bynajmniej nie masowego turystę 

 - śladami po wyrobiskach poeksploatacyjnych są popularnie zwane „glinianki 

hrabiego” w dzielnicy Pruszkowa – Ostoi, sztuczne stawy w Parku Potulickich w 

centrum miasta oraz tzw. „Doły” obok nowego Przedszkola Miejskiego nr 13 na 

Os. Prusa (Bielawski 2009) 

 - morenę denną stanowi glina lodowcowa – skała skała luźna o zróżnicowanej 

frakcji, charakteryzująca się słabą przepuszczalnością, cechą szczególnie cenną 

w rolnictwie (uprawa warzyw między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim) 

 - walory iłów (popularnie zwanych gliną) jako surowca budowlanego dla 

przemysłu i budowy domów mieszkalnych zostały docenione przez spółkę Jona- 

sa Abramsona i Szulima Ditmana, a później też hr. Antoniego Potulickiego, któ- 

rzy w latach 1878-1938 prowadzili nieźle prosperującą cegielnię (Kaleta 2010) 



Wyrobiska poeksploatacyjne (tzw. glinianki hrabiego) w Pruszkowie 
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Park Mazowsze chroni dziedzictwo naturalne i kulturowe  

przedwojennego Pruszkowa 

Zagospodarowana „glinianka hrabiego” 



Nazwy ulic 

świadczą  

o przemy- 

śle cegiel- 

nianym  

w dawnym 

Pruszko-

wie 



Ruda darniowa w okolicy Pruszkowa i Brwinowa 

 - jest to powstająca na torfowiskach i innych podmokłych terenach skała 

osadowa o stosunkowo niedużej (%) zawartości żelaza 



Ruda darniowa w okolicy Pruszkowa i Brwinowa 

 - jest to powstająca na torfowiskach i innych podmokłych terenach skała 

osadowa o stosunkowo niedużej (%) zawartości żelaza 

 - w okresie II BC do IV AD zasoby tego bogactwa naturalnego stały się podstawą 

do rozwoju dużego ośrodka produkcji i obróbki żelaza. Wyniki archeologicznych 

prac wykopaliskowych można obejrzeć w Muzeum Starożytnego Hutnictwa 

Mazowieckiego (m.in.  

Skwara 2006) 

 

Współczesna rekonstrukcja  

dymarki 

Odsłonięte pozostałości 

dymarek (kloce żelaza) 

w okolicy Pruszkowa 

w trakcie badań archeol. 



Dymarki 2016 









Dziedzictwo geologiczne,  

georóżnorodność … 

 

Woda w mieście 



Woda, zasób przyrody nieożywionej,  jest w Pruszkowie niedoceniona 

- występuje głównie w ciekach: Utracie i jej dopływach: Żbikówce, Raszynce, 

Zimnej Wodzie 

Utrata 

po opuszczeniu 

Zalewu  

Komorowskiego 

- krajobraz fluwialny (z klasycznymi meandrami, starorzeczami, kanałami, 

stawami), będąc elementem kompozycyjnym zespołów dworsko-parkowych, 

ma duży potencjał do rozwoju turystyki w regionie 



Dworek 

w Zakroczymiu  

(Puszcza Kampinoska) 
 

 

 

 

 

 

oraz w Pęcicach 

Stawy  

Pęcickie 

Wisła 



Woda, zasób przyrody nieożywionej,  jest w Pruszkowie niedoceniona 

- występuje głównie w ciekach: Utracie i jej dopływach: Żbikówce, Raszynce, 

Zimnej Wodzie 

Utrata 

po opuszczeniu 

Zalewu 

Komorowskiego 

- krajobraz fluwialny (z klasycznymi meandrami, starorzeczami, kanałami, 

stawami), będąc elementem kompozycyjnym zespołów dworsko-parkowych, 

ma duży potencjał do rozwoju turystyki w regionie, 

- naturalny brak jezior w bezpośrednim sąsiedztwie Pruszkowa jest kompenso- 

wany obecnością (zaporowego) Zalewu Komorowskiego, 

- sztucznie zmienione układy zasobów wodnych są wartością rekreacyjną, 

docenioną przez mieszkańców Pruszkowa i okolic, którzy chętnie wybierają 

się tu na spacery, jogging, wędkarstwo i wycieczki rowerowe 



Zalew Komorowski od strony Komorowa wsi,  

chronionego prawem układu ruralistycznego  



Historyczne i współczesne kompleksy parkowe (np. stawy zaporowe,  

„glinianki hrabiego”) w Pruszkowie są lokowane głównie wzdłuż rzeki Utraty 

w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Utrata jest kory-  

tarzem ekologi- 

cznym WOChK 



Staw rybny (w dawnym wyrobisku iłów plioceńskich)  

w głównym Parku hr. Potulickich w Pruszkowie 

Woda obecna jest także w zabytkowych układach hydrotechnicznych stawów rybnych Potulic- 

kich, Tworkowskich i w majątku Pęcice; walor krajobrazowy tych pierwszych wraz z pałacem 

został dość wcześnie doceniony i objęty już w 1963 r. ochroną konserwatorską poprzez wpisanie 

do Rejestru Zabytków, Zespołu Przyr.-Krajobrazowego i Warsz. Obszaru Chronionego Krajobrazu 



Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu 
wg RDOŚ 



Woda w Pruszkowie to także zasoby wód podziemnych, eksploatowane na 

potrzeby mieszkańców miasta (obok wodociągu miejskiego) 

 - do dyspozycji są trzy pompy miejskie czerpiące wodę z pokładów piasków 

oligoceńskich (głęb. 238 – 245 m ppt) i jedna - z pokładów plejstoceńskich (głęb. 

29,5 m ppt)   

Dwa (z czterech) ujęć wody w Pruszkowie 

Niecka Mazowiecka 



Dziedzictwo geologiczne,  

georóżnorodność … 

 

Skały (narzutniaki, otoczaki, 

kamienne obeliski) w mieście 



Głazy narzutowe wyłaniają się z zieleni skweru, leżą na poboczu alei, stanowią 

obelisk w parku 

 - są nie w pełni dostrzegane przez mieszkańców Pruszkowa, 

 - ich znaczenie poznawcze, edukacyjne, konserwatorskie  i w końcu geoturys-  

   tyczne  jest mieszkańcom całkowicie obce 



Trygław 

Tychowo 

Głazy 

narzuto-

we w 

Polsce 

N
a
 p

o
d
s
t.

 C
z
e
rn

ic
k
a
-C

h
o
d
k
o
w

s
k
a
,1

9
8
3
 

bez nazwy  

Pruszków 



Dalarna 

W-y  

    Alandzkie 

Uppland 

Smaland 

Skania Blekinge 

Bornholm 

     Anger- 

manland 

Skandyna- 

wskie 

pochodzenie 

narzutniaków 

przewodnich 



Największy głaz narzutowy Pruszkowa 

jest jedynym w powiecie pruszkowskim  

chronionym prawem pomnikiem przyrody nieożywionej 



  

Trygław, 

Tychowo, 

Pomorze Zach.  

bez nazwy, 

Pruszków, 

Mazowsze 

Wymiary 

Dług. – 17 m 

Szer. – 13,5 m 

Wys. – 7,6 m 

Obwód – 43 m 

Obj. – 860 m3 

Dług. – 3,1 m 

Szer. – 2,2 m 

Wys. – 1,3 m 

Obwód – 8,0 m 

Obj. – 4,6 m3 

Typ 

petrograficzny 

Gnejs z  

granatami 
Granit  

Narzutniak 

przewodni  
nie Granit Småland 

Skandynawska 

proweniencja 
Tarcza Bałtycka 

Småland,  

SE Szwecja 

Pomnik 

przyrody 

nieożywionej 

tak, 1954 tak, 2009 

Trygław – największy w Polsce 

głaz narzutowe w Tychowie 

Głaz w Pruszkowie 

w porównywalnej  

z Trygławem skali 



Inne głazy narzutowe w Pruszkowie 

Granit Småland, narzutniak przewodni 



Geza, mezozoik, kreda, pd. M. Bałtyckie 

Inne głazy narzutowe w Pruszkowie 



Piaskowiec jotnicki, środkowy Bałtyk 

Inne głazy narzutowe w Pruszkowie 



Kwarc dymny 

z zaokrąglonymi  

narożami 

Struktura rapakivi: skalenie potasowe 

otoczone plagioklazami 



Glacial striae na gnejsie 

są zapisem  

subglacjalnej detersji 



Grotę MB Adorującej głównego kościoła w Pruszkowie 

współtworzą otoczaki narzutniaków oraz cegły; obok duże bloki narzutowe 







Eksfoliacja  

powierzchniowa 

Głaz upamiętnia- 

jący ofiary II wojny  

światowej.  

Na powierzchni  

widoczny zapis  

różnych procesów  

morfogenetycz-

nych 



Wentyfakt na alandzkim rapakivi 

Kwarc dymny 

z zaokrąglonymi  

narożami 

Struktura rapakivi: 

skalenie potasowe 

otoczone 

plagioklazami 



Szczegóły  

struktury i tekstury  

granitu rapakivi  

z Wysp Alandzkich 

skalenie potasowe  

plagioklazy 

obwódki  
plagioklazowe 

kwarc dymny 

z zaokrąglonymi  

narożami 



Mikrorelief eoliczny na granicie 



Wentyfakt (graniak wiatrowy) 

 - gnejs 



Głazy narzutowe wnoszą wartość dekoracyjną w pruszkowskich parkach  



Głazy narzutowe wnoszą wartość dekoracyjną w pruszkowskich parkach  



Mieszkańcy podnoszą estetykę swoich ulic i ogrodów,  

umieszczając głazy narzutowe, np. wzdłuż ul. Zamoyjskiego 



Glacialnie obtoczone, zwietrzałe głazy narzutowe blokują dostęp 

do strefy brzegowej (rekreacyjnej) Zalewu Komorowskiego 



Symboliczny głaz 

upamiętnia dwie narodowe 

tragedie: 

 - 1940 – Katyń 

 - 2010 – Smoleńsk 



Elementy kamienne są obecne także  

w innych obiektach architektury miejskiej 

Gabiony – klatki zbudowane ze stalo-

wego prętu, wypełnione kruszywem 

skalnym; tu: ozdobne umocnienia 
zboczy d. glinianek hrabiego 



Gabiony łączą dziedzictwo geologiczne,  

estetykę i nowoczesność 



Kamień jest 

obecny także  

na pruszkow-

skich 

cmentarzach; 

tu: na kirkucie, 

głównie w 

postaci 

dolnojurajskich 

piaskowców 

kunowskich 



Kamienna fasada budynku Starostwa Powiatowego podnosi estetykę miasta 

oraz rozbudza świado- 

mość poznawczą i  

edukacyjną  

mieszańców 



Fasada kamienna budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 

zbudowana jest z cegły Novabrick, która jest mieszaniną 

naturalnych składników: granitu, margli i miki 



1. Dynamicznie rozwijające się miasto, Pruszków, od zawsze przemysłowe i 

robotnicze, nie musi przekształcać się dziś TYLKO w kolejną sypialnię stolicy 

2. Kierunki rozwoju miasta kryją się w dziedzictwie naturalnym i kulturowym, 

które wymaga umiejętnej interpretacji wartości tych obiektów 

Podsumowanie 



14.10.2012 – 4. spacer miejski zatytułowany:                       

„Geologiczna przeszłość Pruszkowa - kluczowym czynnikiem  

rozwoju geoturystyki miejskiej” 

 

Organizator: 

Społeczne Stowarzyszenie  „Forum Pruszków" 

Projekt: "Interaktywny Pruszków„, poddziałanie "Patriotyzm Jutra„, 

organizowane przez Muzeum Historii Polski 



Współpraca z lokalnym wydawcą miesięcznika  

„Głos Pruszkowa” ma na celu edukowanie  

mieszkańców Pruszkowa 





„Dziedzictwo 

przyrody 

nieożywionej 
w Pruszkowie” 

- spacer  

w ramach  

projektu EDD 
w dn. 9.09.2017 

Fot. Ryszard 

i Krystian 

Zabielscy 





W druku: 

1. Geotourism development in an urban area based on local geological heritage 

(Pruszków, central Mazovia). [w:] M.J. Thornbush & C.D. Allen (eds.), Urban 

Geomorphology: Landforms and Processes in Cities. Elsevier, Canada, 2017 

2. Rola kamienia w przestrzeni miejskiej Pruszkowa, Przegl. Geolog., W-wa, 2017 

Przyroda nieożywiona Pruszkowa  

w polskiej i zagranicznej  
literaturze naukowej 



3. Tymi obiektami są bez wątpienia:  

  - Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, 

  - Muzeum Dulag 121 (Muzeum obozu przejściowego dla cywilnej ludności 

wypędzonej z Warszawy po Powstaniu Warszawskim) 

  - i obiekty przyrody nieożywionej 

1. Dynamicznie rozwijające się miasto, Pruszków, od zawsze przemysłowe i 

robotnicze, nie musi przekształcać się dziś TYLKO w kolejną sypialnię stolicy 

2. Kierunki rozwoju miasta kryją się w dziedzictwie naturalnym i kulturowym, 

które wymaga umiejętnej interpretacji wartości tych obiektów 

Podsumowanie 

4. Potencjał geoturystyki miejskiej leży w rzeźbie, osadach i wodzie i ich 

zróżnicowanych połączeniach jako krajobraz, surowce skalne do produkcji 

żelaza i cegieł, glina lodowcowa, głazy narzutowe, obiekty kamienne w 

otwartej przestrzeni miejskiej, cieki, stawy rybne (podpiętrzenia rzek); 

wszystkie te obiekty są dziś obecne w mieście 



OBIEKTY DZIEDZICTWA GEOLOGICZNEGO I KULTUROWEGO W PRUSZKOWIE 

A Tereny rolnicze w majątku Hoserów 

B Zabytkowy pałac Jadwigi i Antoniego hrabiów Potulickich 

C Pałac w Helenówku obok dawne stawy rybne 

D Stare kamienice tzw. „Dzielnicy Milionerów” (Krzyczkowski 2009), zbudowane z cegły 

E „Glinianki hrabiego” w dzielnicy Pruszkowa – Ostoi 

F Stawy w Parku hr. Potulickich to dawne „glinianki hrabiego” 

G Niewielkie stawy w Parku Żwirowisko to dawne „glinianki hrabiego” 

H Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 

 I Lokalne kąpielisko w Parku Kultury i Wypoczynku Mazowsze w pn. części Pruszkowa 

J Zalew Komorowski powstał po spiętrzeniu wód Utraty 

K 
Zabytkowe układy hydrotechniczne wzdłuż Utraty funkcjonują dziś w dawnych stawach rybnych 

Potulickich 

L Ujęcie wody z warstw oligoceńskich przy ul. Jasnej (z głębokości 244 m ppt) 

M Ujęcie wody z warstw oligoceńskich przy ul. Lipowej (z głębokości 245 m ppt) 

N Ujęcie wody z warstw oligoceńskich przy ul. Żbikowskiej  23 (z głębokości 238 m ppt) 

O Ujęcie wody z pokładów czwartorzędowych przy ul. Prusa (z głębokości 29,5 m ppt) 

P Gabiony w Parku Żwirowisko (dawnych glinianki hr. Potulickiego) 

R Gabiony tworzą oryginalne ogrodzenie prywatnej posesji przy ulicy Podhalańskiej nr 10 

S Ściany zewnętrzne budynku Starostwa Powiatowego 

T 
Macewy kirkutu przy ul. Lipowej w większości wykonano z dolnojurajskich piaskowców 

kunowskich 



Miejsca związane  

z osadami podłoża  

i ich wykorzystaniem 



Głazy  

narzutowe  

w Pruszkowie 



Wykorzystanie  

elementów  

kamiennych  

w mieście 



Woda  

w mieście 



3. Tymi obiektami są bez wątpienia:  

  - Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, 

  - Muzeum Dulag 121 (Muzeum obozu przejściowego dla cywilnej ludności 

wypędzonej z Warszawy po Powstaniu Warszawskim) 

  - i obiekty przyrody nieożywionej 

5. Ww. elementy rzadko występują w świadomości mieszkańców miasta, nie 

mówiąc o zrozumieniu ich znaczenia estetycznego, edukacyjnego, czy w 

końcu - nie mniej ważnego – geoturystycznego 

1. Dynamicznie rozwijające się miasto, Pruszków, od zawsze przemysłowe i 

robotnicze, nie musi przekształcać się dziś TYLKO w kolejną sypialnię stolicy 

2. Kierunki rozwoju miasta kryją się w dziedzictwie naturalnym i kulturowym, 

które wymaga umiejętnej interpretacji wartości tych obiektów 

Podsumowanie 

6. To powoduje, że pozostają one niewykorzystane zarówno w zrównoważonym 

rozwoju gminy i miasta, jak i w kształtowaniu wizerunku miasta, które 

powinno zagospodarować elementy przyrody nieożywionej do pełnienia 

funkcji turystycznych z zachowaniem zasad ochrony przyrody 

4. Potencjał geoturystyki miejskiej leży w rzeźbie, osadach i wodzie i ich 

zróżnicowanych połączeniach jako krajobraz, surowce skalne do produkcji 

żelaza i cegieł, glina lodowcowa, głazy narzutowe, obiekty kamienne w 

otwartej przestrzeni miejskiej, cieki, stawy rybne (podpiętrzenia rzek); 

wszystkie te obiekty są dziś obecne w mieście 



Dziękuję za uwagę  


