


START Szko³a Podstawowa nr 171, ul. Armi Krajowej 39, Weso³a (0,0 km )

PK1 Œlad  przy esz³oœci - pomnik z okresu II Wojny Œw.,  ul. I Praskiego Pu³ku 34 (0,45 km)

pyt. Ja ta na pomnikuka jest da ?

PK2 Przedwojenne domy - budynek, ul. Niemcewicza 79 (0,5 km)

pyt. Ja zta³tu jeskiego ks t front domu?

PK3
Œlad  przy esz³oœci - schron R-514 przedmoœcia Warszawy z okresu               

II Wojny Œw., koniec ul. Niemcewicza, Weso³a
(0,32 km)

pyt.
Ja apiec toj¹cego p zki jest numer s³upa wysokiego n ia s r y schronie? 

(od strony pó³nocnej)

PK4
Obiekty terenowe - s³up drewniany linii wysokiego napiecia,                    

ul. iego Idzikowsk  1, Weso³a
(0,49 km)

pyt. Ile nóg y s  wysokiego na ma drewnian ³up piêcia ?

PK5
C. iekaw y ki - Zgrome bud n adzenie Misyjne S³u¿ebnic Œw. Ducha, 
ul. Œwiêto ska, Wejañ so³a

(0,6 km)

pyt. Jaki jest kszta³t œrodkowego wira¿a na budynku?

PK6

Przedwojenne domy - willa "Bzów",  obecnie Przychodnia Miejska nr 1, 

ul. Paderewskiego 94, Sulejówek

(1,52 km)

pyt.

Ile ba en dom?lkonów ma t

PK7

Œlad  przy esz³oœci - pomnik  pamiêci, Skwer Niepodleg³oœci, Sulejówek

(0,17 km)

pyt.

Ile na pó³twórcy Niepzwisk (ws odleg³oœci) widnieje na tym pomniku?

PK8
Przedwojenne domy - willa "Milusin", dom Józefa Pi³sudskiego,

ul. Oleand w 5 lejóró , Su wek
(0,39 km)

pyt. a Podaj liczbê kolumn na zewn¹trz budynku

pyt. b Ile krokomierzy (i jakiej produkcji z eum?) najduje siê w muz

PK9
Przedwojenne domy - Dworek "Siedziba", 

ul. 11 Listopada 139, Sulejówek
(0,18 km)

pyt. Kim b el tego dworku ?y³ w³aœcici

PK10 Przedwojenne domy - budynek,  ul. 11 Listopada 185, Sulejówek (0,62 km)

pyt. Ile jest okien na I piêtrze od ulicy 11 Listopada?

PK11 Przedwojenne domy - budynek,  ul. W. Sikorskiego 109, Weso³a (0,42 km)

pyt. podaj iloœæ ganków budynku

PK12
Obiekty przyrodnicze - drzewo,  ul. W. Sikorskiego 97, Weso³a 

(naprzeciwko posesji nr 100)
(0,34 km)

pyt. Ja nk azywa siê gatunek du¿ego drzewa, oplecionego pn¹czem?

PK13
Przedwojenne domy - budynek,  ul. ¯ó³kiewskiego 2 , Weso³a 

(naro¿na posesja, budynek murowany)
(0,46 km)

pyt. Ja ku?kie jest "imiê" budyn

PK14
Ciekawe ulice - domek, ul. Starzyñskiego pomiêdzy numerami 11 i 13,

Weso³a
(0,25 km)

pyt. Ile jes  w  budt prêtów pionowych  kracie okna ynku?

PK15 Œlad  przy esz³oœci - pomnik (mogi³a),  ul. W. Sikorskiego 45, Weso³a (0,35 km)

pyt. Ja ta na pomnikuka jest da ?

M TAE Szko³a Podstawowa nr 171, ul. Armi Krajowej 39, Weso³a (1,0 km)
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