Gazeta Wyborcza
03.11.2008
http://wyborcza.pl/1,94898,5880093,Hojnosc_warszawiakow_ratuje_zabytki_cmentarzy.html

Hojność warszawiaków ratuje zabytki cmentarzy
Tomasz Urzykowski
Tegoroczne kwesty na warszawskich cmentarzach były najbardziej udane w 33-letniej
historii zbiórek. Wszędzie zgromadzono rekordowe kwoty. Pomoże to uratować
kilkadziesiąt nagrobnych pomników.
04.11.2008
http://wyborcza.pl/1,94898,5884161,Architekci__Nie_niszczyc_Sciany_Wschodniej.html

Architekci: Nie niszczyć Ściany Wschodniej
Jakub Wacławek, Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
List do Marka Mikosa, dyrektora miejskiego Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego

http://wyborcza.pl/1,94898,5884098,Kiczowate_pomniki_opanowuja_Stare_Powazki.h
tml

Kiczowate pomniki opanowują Stare Powązki
Jerzy S. Majewski, Tomasz Urzykowski
Horror. Zabytkowe Powązki oszpecane są przez pomniki nagrobne jak z wiejskiego
cmentarza w Koziej Wólce. Pretensjonalne i bez smaku. - Czy ktoś to kontroluje? - pytają
oburzeni warszawiacy.
06.11.2008
http://wyborcza.pl/1,94898,5889146,Najdluzszy_budynek_w_Polsce_na_sprzedaz.html

Najdłuższy budynek w Polsce na sprzedaż

Jerzy S. Majewski
Twierdza Modlin na sprzedaż. Można kupić cytadelę wraz z najdłuższym w Polsce
budynkiem. Wojsko wyprowadziło się stąd dziesięć lat temu. Agencja Mienia Wojskowego
próbowała już sprzedać twierdzę, ale nikt nie stanął do przetargu.
Kolejna licytacja odbędzie się za miesiąc - w samo południe. Cena wywoławcza za obiekt
wraz z działką o powierzchni 55 ha wynosi 250 mln zł.
05.11.2008
http://wyborcza.pl/1,94898,5888955,Na_ratunek_powstanczym_grobom.html

tu
Na ratunek powstańczym grobom
Muzeum Powstania Warszawskiego podsumowało tegoroczną kwestę na renowację mogił
powstańców 1944 r. Zebrano dokładnie: 6025 złotych i 15 groszy.
10.11.2008
http://wyborcza.pl/1,94898,5901456,Trup_w_szafie__czyli_zmarnowany_Palac_Saski.html
Dariusz Bartoszewicz

Trup w szafie, czyli zmarnowany Pałac Saski
Zagrają werble. Żołnierze trzasną obcasami. VIP-y staną na baczność przed Grobem
Nieznanego Żołnierza. I znów cała Polska zobaczy, że Pałac Saski w Warszawie wciąż nie
jest odbudowany

http://wyborcza.pl/1,94898,5901293,W_obronie_konserwatora.html
Tomasz Urzykowski

W obronie konserwatora
Miłośnicy zabytków protestują przeciw planom odwołania mazowieckiego konserwatora
Barbary Jezierskiej i zastąpienia jej przez Ferdynanda Ruszczyca. W czwartek o 13 przed
urzędem wojewódzkim organizują pikietę
13.11.2008
http://wyborcza.pl/1,94900,5926702,W_dawnej_oborze_miescilo_sie_kino_Moralnosc.html
Jerzy S. Majewski

W dawnej oborze mieściło się kino Moralność
W dawnej oborze koło kościoła św. Michała mieściło się kino Moralność. Miało krzewić
kulturę na odległych krańcach Mokotowa, ale świeciło pustkami. Nieliczne miejsca
zajmowali dewoci
http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,95190,5922713.html

iwo
Miliony na Pałac Saski, którego nie będzie
Blisko 16 mln zł kosztowały przygotowania do rekonstrukcji Pałacu Saskiego, inwestycji na
pl. Piłsudskiego, którą wstrzymały władze Warszawy.

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,5922807,Przygotowania_do_odbu
dowy_Palacu_Saskiego_kosztowaly.html
rik, PAP

Przygotowania do odbudowy Pałacu Saskiego kosztowały 15,6 mln zł
Na przygotowania do odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie, z której ostatecznie władze
stolicy się wycofały, wydano 15,6 mln zł - poinformował dyrektor biura rozwoju miasta
Janusz Kulik.

http://wyborcza.pl/1,94898,5927843,Pieniadz_zagraza_Konstancinowi.html
Pieniądz zagraża Konstancinowi
Rozmawiał Tomasz Urzykowski
Wille w Konstancinie budowano jako drugie domy właścicieli. Teraz nowi właściciele chcą
tu mieć swoje główne domy. Potrzebują ich coraz większych, z krytymi basenami. I niech
takie sobie urządzają, tylko apeluję - z szacunkiem dla tego, co pozostało - mówi Piotr
Nowicki.

http://wyborcza.pl/1,94898,5912687,Miasto_odda_dzialke_Lubomirskim.html
Iwona Szpala

Miasto odda działkę Lubomirskim

Działka przy Wiejskiej, na której chce się rozbudowywać Sejm, za trzy, cztery miesiące wróci
do rodziny Lubomirskich. Decyzja o zwrocie zapadła na obradach zarządu miasta. Reszta to
kwestie techniczne - mówi Marcin Bajko

14.11.2008
http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,95190,5927039,Jaki_jest_stan_warszawskich_zab
ytkow_.html?skad=rss
Jaki jest stan warszawskich zabytków?
tu
Co przez dwa lata prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz zrobiono dla warszawskich
zabytków? Wczoraj w kazamatach Starej Prochowni swoje dokonania przedstawił stołeczny
konserwator. Dwie godziny wcześniej na pl. Bankowym obrońcy zabytków wypomnieli
miastu zaniedbanie Pragi.

15.11.2008
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,5950955,Zatrzymano_mezczyzn_ni
elegalnie_wykopujacych_zabytki.html?skad=rss
Zatrzymano mężczyzn nielegalnie wykopujących zabytki
jg, PAP
Pięciu mężczyzn podejrzewanych o nielegalne wykopywanie ze stanowisk archeologicznych
na Lubelszczyźnie zabytkowych przedmiotów zatrzymała policja. Znaleziono u nich ponad
400 sztuk różnych narzędzi, biżuterii, ceramiki pochodzących z okresu od paleolitu do
średniowiecza.

http://wyborcza.pl/1,94898,5950428,Ewangelicy_chwala_sie_grobowcami.html

Ewangelicy chwalą się grobowcami
Jerzy S. Majewski, Tomasz Urzykowski
Skończył się remont grobowca Ernesta Faltza na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.
A na sąsiednim Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim trwa odnawianie kaplicy Halpertów.
Obie renowacje wsparło finansowo miasto

16.11.2008
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,5953705,Muzealnicy_sie_rozczaro
wali__zaden_ich__Rembrandt_.html
Muzealnicy się rozczarowali: żaden ich "Rembrandt" nie jest prawdziwy
dżek, PAP
Eksperci ostatecznie potwierdzili obawy Muzeum Państwowego w Schwerinie w
Meklemburgii - w tamtejszej Kolekcji Holenderskiej nie ma ani jednego prawdziwego obrazu
pędzla Rembrandta.

17.11.2008
http://wyborcza.pl/1,94898,5953939,Zburzono_dom_znanego_artysty.html

Zburzono dom znanego artysty
Tomasz Urzykowski
W Aninie nie ma już domu Jerzego Zaruby. Przedwojenny budynek, w którym przez 35 lat
mieszkał znany malarz, grafik i karykaturzysta, a częstymi gośćmi byli Gałczyński i Tuwim,
został zburzony. Akurat pod koniec Anińskiego Roku Zaruby.

18.11.2008
http://wyborcza.pl/1,94898,5958987,Pozar_w_Zbyszku.html

Pożar w Zbyszku
Aneta Walentek, Tomasz Urzykowski
Jedna z najcenniejszych willi w Konstancinie Zbyszek została podpalona. To kolejny
zniszczony obiekt, który czekał na wpis do rejestru zabytków. - Wątpię, by był to zbieg
okoliczności - mówi Piotr Nowicki, społeczny opiekun zabytków.

Gazeta Powiatowa-Oława
01.10.2008
http://www.gazeta.olawa.pl/aktualnosci,wiecej,2207.htm
To unikatowy zabytek
Agnieszka Chodorowska

Te królewskie karety Jana III Sobieskiego ostatni raz w całości były w Oławie 267 lat
temu. Fachowcy z branży określają te karety jednoznacznie - w tej kategorii stanowią
unikatowy zabytek nie tylko w Polsce, ale i na świecie
08.10.2008
http://www.gazeta.olawa.pl/aktualnosci,wiecej,2220.htm
Biblioteka pełna skarbów
Adam Piwek
Oławski ratusz zachwyca, szczególnie w nocy. Jednak wchodząc do wnętrza
możemy odnieść wrażenie, że przenieśliśmy się przynajmniej o 100 lat wstecz. W takim
poczuciu żyją niektórzy pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Oławie. Nie chodzi o pracę między półkami pełnymi książek i czasopism, lecz pośród
dokumentów, które nabrały albo nabiorą wartości historycznej
31.10.2008
http://www.gazeta.olawa.pl/aktualnosci,wiecej,2279.htm
Ocalić od zapomnienia
Jacek Polasz
Poniemiecki cmentarz w Nowym Górniku zarasta i niszczeje
Urząd Miejski jako właściciel działki, na której ulokowany jest cmentarz w Nowym
Górniku, nie zlecał do tej pory żadnej firmie utrzymania porządku na tym terenie.
Miasto planuje w przyszłości przeprowadzenie prac porządkowych, usunięcie śmieci,
„prześwietlenie” drzewostanu oraz usunięcie samosiejek młodych drzew i krzewów. W
najbliższym czasie nie przewiduje się jednak rekonstrukcji cmentarza.

THE TIMES POLSKA
Gazeta Wrocławska
06.11.2008
http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/fakty24/58281,naukowcy-bardziejnowoczesni,id,t.html

Naukowcy bardziej nowocześni
Jerzy Wójcik

Uniwersytet sprzeda zabytkowy budynek w centrum. Nowy kampus uczelni powstanie przy
Sienkiewicza. Uniwersytet Wrocławski planuje sprzedać budynek Collegium Antropologicum

przy ul. Kuźniczej 35. Zamiast niego chce wznieść nowy gmach na rogu ul. Sienkiewicza i
Świętokrzyskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu botanicznego.

12.11.2008
http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/fakty24/59588,nie-ratuje-dachu-bo-ministermu-odmowil,id,t.html

Nie ratuje dachu, bo minister mu odmówił
Rafał Święcki
Bezcenny zabytek, najstarszy drewniany budynek na Dolnym Śląsku, może nie
przetrwać kolejnej zimy. Dach pochodzącego z 1601 r. Domu Gwarków w Jeżowie
Sudeckim, koło Jeleniej Góry, zupełnie już się rozpadł i do wnętrza leje się woda.
13.11.2008
http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/fakty24/59923,francuzi-znad-loary-wolaksiaz,id,t.html

Francuzi znad Loary wolą Książ
Paweł Gołębiowski

NASZA AKCJA - wybieramy symbol Dolnego Śląska. Rozpoczynamy prezentację finalistów
plebiscytu. Rozmowa z Ireną Troską, która od ponad dwudziestu lat jest przewodniczką
oprowadzającą turystów po zamku Książ.
http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/fakty24/59880,niemieccy-arystokraciprzesadzaja-dom-modlitw,id,t.html

Niemieccy arystokraci przesadzają dom modlitw
Rafał Święcki, Piotr Kanikowski
W Rząśniku niszczał - będzie ozdobą Łomnicy. Belka po belce von Küsterowie
przenoszą zabytek.
http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/fakty24/59706,poniemieckie-bunkry-bedalepiej-zagospodarowane,id,t.html

Poniemieckie bunkry będą lepiej zagospodarowane
Marcin Torz
Wrocław chce wykorzystać Festung Breslau. Do bunkrów w centrum trafią muzea i
archiwa.
14.11.2008

http://www.polskatimes.pl/gazetawroclawska/stronaglowna/60024,unikatowyzabytek-znalezli-pod-ziemia,id,t.html

Unikatowy zabytek znaleźli pod ziemią
Janusz Krzeszowski

Cud techniki we wrocławskich kanałach. Robotnicy odkryli stuletni wodomierz.
Pokrytą mułem, brudem i rdzą rurę z tajemniczymi zegarami odkryli, pracując pod ul.
Popielskiego, robotnicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Na
konstrukcję natknęli się zupełnie przypadkiem w komorze obok starych rur wodociągowych.
Tkwiła tam od ponad stu lat.
http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/fakty24/59994,pergola-doczeka-sie-remontu,id,t.html

Pergola doczeka się remontu
Marcin Torz
Wrocławska pergola będzie wyglądała jak nowa. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na
jej remont. Prace pochłoną 6 milionów złotych.

17.11.2008
http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/stronaglowna/60776,ksieza-sami-remontujakoscioly-w-parafiach,id,t.html

Księża sami remontują kościoły w parafiach
Artur Szałkowski

W Walimiu w ruinę popadła cenna świątynia. Murarzami i malarzami stali się duchowni.
Dwaj księża z parafii św. Barbary w Walimiu zakasali rękawy i zrobili remont swego
zabytkowego kościoła. Pomogło im tylko dwóch emerytowanych mieszkańców miasta.

Dziennik Zachodni
02.11.2008
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/fakty24/57198,stary-rynek-odslania-swojetajemnice,id,t.html

Stary Rynek odsłania swoje tajemnice
Janusz Strzelczyk
Raczej nie piwnice ratusza, jak spekulowano, ale być może było tu średniowieczne
więzienie. Archeolodzy zakończyli prace na Starym Rynku i pokusili się o wstępne
wnioski z badań podziemi, które niespodziewanie odsłoniła rozpadlina w 2006 roku.

03.11.2008
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/fakty24/57520,zabytkowy-spichlerz-z-xviiiwieku-trafi-do-skansenu,id,t.html

Zabytkowy spichlerz z XVIII wieku trafi do skansenu
Aleksander Król
Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie ogłosił przetarg na przeniesienie na swój
teren i postawienie spichlerza z Bojanowa w powiecie raciborskim. Unikatowy,
sypiący się zabytek z XVIII wieku zostanie uratowany dzięki naszej gazecie.
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/fakty24/57547,pieknieje-majatekhabsburgow,id,t.html

Pięknieje majątek Habsburgów
Łukasz Gardas

Żywiecki park, jeden z ciekawszych w regionie, odzyskuje dawny blask.
- Remontowane są alejki, rozpoczęła się gruntowna naprawa wschodnich oficyn zamkowych,
budowane są nowoczesne toalety przy wejściu od strony Rynku
05.11.2008
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/fakty24/58118,zeby-mlodzi-pamietali-jakgornicy-pracowali,id,t.html

Żeby młodzi pamiętali jak górnicy pracowali
Barbara Kubica
Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Rydułtów wspólnie z kolegami z czeskich
Markvartowic starają się o unijne pieniądze na stworzenie izby pamięci przy kopalni
Rydułtowy-Anna. Chcą stworzyć w starych budynkach z czerwonej cegły, które
znajdują się obok jednego z kopalnianych szybów wentylacyjnych, prawdziwy
skansen górnictwa.
12.11.2008
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/kultura/59645,sztuka-w-zagrozeniu,id,t.html

Sztuka w zagrożeniu
Jolanta Pierończyk
Tyskie mozaiki przegrywają z termomodernizacją. Pod styropianem i warstwą tynku
jako pierwsza zniknęła ta na Urzędzie Miasta.

Dziennik Łódzki

07.11.2008
http://polskatimes.pl/dzienniklodzki/fakty24/58817,piotrkowskiej-trzeba-milionow-niejalmuzny,id,t.html

Piotrkowskiej trzeba milionów, nie jałmużny
Monika Pawlak
Władze Łodzi chcą zachęcić właścicieli kamienic przy ul. Piotrkowskiej do remontów.
Za najlepiej odrestaurowane budynki chcą nagradzać gotówką. Czy to dobra
zachęta? Owszem, gdyby nie kwota przewidziana na nagrody - 27 tysięcy złotych
do podziału. To stanowczo za mało, by kogokolwiek skusić. Zwłaszcza że koszty prac
szacowane są na miliony złotych.
14.11.2008
http://polskatimes.pl/dzienniklodzki/fakty24/60225,synagoga-w-moim-domu-toniemozliwe,id,t.html

Synagoga w moim domu? To niemożliwe!
Matylda Witkowska
Co zostało po łódzkich synagogach? Najczęściej nie ma nawet kamienia na
kamieniu. Zanika też pamięć o nich, dlatego w niedzielę kilka organizacji planuje
spacer po miejscach, gdzie stały największe świątynie.

Dziennik Bałtycki
03.11.2008
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/57319,dzwon-juz-w-domu,id,t.html

Dzwon już w domu
Marek Adamkowicz
Dzień Wszystkich Świętych był dla wiernych z parafii św. Mikołaja w Łęgowie czasem
zadumy nad śmiercią, ale i... wielkiej radości. W to właśnie święto do miejscowego
kościoła powrócił z Augsburga zabytkowy dzwon, wywieziony w głąb Niemiec w
czasie ostatniej wojny.
06.11.2008
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/58269,to-tylko-ciekawostka,id,t.html

To tylko ciekawostka
Grażyna Antoniewicz

Ostatecznie znalazł się sponsor, który kupi XVII-wieczny obraz prawdopodobnie
ukazujący wnętrze bazyliki Mariackiej. Odkryte na europejskiej aukcji dzieło w
przyszłym tygodniu trafi do Gdańska.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/58310,po-latach-chcaswojego,id,t.html

Po latach chcą swojego
Janina Stefanowska
Ważą się losy nieruchomości przy ul. Kościuszki 3, w samym centrum Kartuz. W sądzie
o zwrot majątku walczą powojenne spadkobierczynie, natomiast Starostwo
Powiatowe w Kartuzach wnosi o przejęcie nieruchomości przez Skarb Państwa.
08.11.2008
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/58721,zamek-dlamieszkancow,id,t.html

Zamek dla mieszkańców
Radosław Konczyński
Mieszkańcy Malborka będą mogli w niedzielę zwiedzić zamek taniej niż zwykle, w
ramach ogólnopolskiej akcji "Na szlaku UNESCO".
14.11.2008
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/59888,stara-oliwa-doprzegladu,id,t.html

Stara Oliwa do przeglądu
Paweł Rydzyński
Gdańsk zabiera się za poprawianie Oliwy. Tak zresztą jak życzył sobie tego abp
Sławoj Leszek Głódź. Z okolic katedry i parku zniknąć mają budki z fast foodami,
elewacje budynków sasiadujących z siedzibą metropolity gdańskiego nabrać mają
rumieńców, godnych tak urokliwej i szacownej części Gdańska. Paweł Adamowicz,
prezydent Gdańska, chce być konsekwentny i tym razem nie odpuści.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/59881,kolejny-spor-o-laure,id,t.html

Kolejny spór o Laurę
Piotr Weltrowski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sopocie wydał decyzję nakazującą
należącej do Sławomira Julkego spółce Laura usunięcie reklam z domu towarowego
w centrum Sopotu. Zarząd spółki określa działanie inspektorów jako "całkowicie
bezpodstawne", zaś miasto sugeruje, iż całej sprawy nie należy łączyć z tzw. aferą
sopocką.

15.11.2008
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/60116,zabytek-zakrytystyropianem,id,t.html

Zabytek zakryty styropianem
Hubert Bierndgarski
Bez konsultacji z konserwatorem zabytków i planami przestrzennymi wspólnota
mieszkaniowa ociepla i modernizuje budynek przy ulicy Marynarki Polskiej 62 w Ustce.
Członkowie zarządu twierdzą, że nic nie wiedzieli o konieczności konsultacji remontu.
Zapewniają, że prace wykonują za zgodą administratora, czyli Usteckiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Gazeta Krakowska
04.11.2008
http://www.polskatimes.pl/gazetakrakowska/fakty24/57684,w-olkuszu-macewytonely-w-smieciach-i-gestej-trawie,id,t.html

W Olkuszu macewy tonęły w śmieciach i gęstej trawie
Alicja Renkiewicz
- Po raz pierwszy odwiedziłam cmentarze żydowskie w Olkuszu. Ich stan mnie
przeraził - opowiada Grażyna Marciniak, emerytka z tego miasta. Nasza Czytelniczka
jest oburzona stanem macew na nowym cmentarzu przy ulicy Kantego i śmieciami
walającymi się przy XVI-wiecznej nekropolii przy ul. Kolorowej.

Głos Wielkopolski
02.11.2008
http://polskatimes.pl/gloswielkopolski/fakty24/57216,uzbieralismy-36-tysiecy-narosse,id,t.html

Uzbieraliśmy 36 tysięcy na Rossę
Elżbieta Podolska

Jak co roku na cmentarzu na Miłostowie i Junikowie znani politycy, naukowcy, ludzie
kultury i sportu, a także dziennikarze zbierali pieniądze na renowację cmentarza na
wileńskiej Rossie i odnawianie nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan
na poznańskiej Skałce. Tym razem udało się zebrać aż 36 tysięcy złotych. To dzięki
nim zostanie odnowiona zrujnowana kaplica cmentarna rodziny Hermanowiczów z
początku XX wieku.
03.11.2008
http://polskatimes.pl/gloswielkopolski/fakty24/57386,opozniona-budowa-zamkukrolewskiego,id,t.html

Opóźniona budowa Zamku Królewskiego
Tomasz Cylka
Do końca października miał zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę, który
odbuduje Zamek Królewski na Górze Przemysła w Poznaniu. Przetargu nie ogłoszono.
Wiosenny termin rozpoczęcia prac stanął teraz ponad znakiem zapytania.

Rzeczpospolita
Akcja „RZ”: ratujmy dwory polskie:
http://www.rp.pl/temat/88001.html
18.11.2008
http://www.rp.pl/artykul/88001,220923_Wielkopolska_bogata__w_ruiny_.html

Wielkopolska bogata w ruiny
Piotr Górski
W woj. wielkopolskim jest aż 1350 dworów i wiejskich pałaców. Z tego 760 obiektów
jest w rejestrze zabytków. Tylko 90 w bardzo dobrym stanie‚ a 135 czeka na pilny
ratunek. Wzniesione zgodnie z tradycją tego regionu posiadłości świadczą o
wysokiej kulturze architektonicznej. 260 obiektów ma dziś już prywatnych właścicieli.
Są to siedziby ziemiaństwa‚ nie tylko polskiego. 190 dworów i pałaców jest wciąż w
zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Stan większości tych
ostatnich jest zły i dlatego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu
można usłyszeć o konieczności ustawowych rozwiązań reprywatyzacyjnych.
Niepewny stan własnościowy nie sprzyja ratowaniu i zniechęca do ponoszenia
nakładów. Dziś w Polsce najłatwiej zwiedza się ruiny i warto to zmienić.
http://www.rp.pl/artykul/88001,220941_Dekret_nie_odebral_im_grobow_.html

Dekret nie odebrał im grobów

Monika Rogozińska
Z Kielecczyzną rodziny Dobieckich i Chrzanowskich związane były od stuleci. Dziś
starają się odzyskać siedziby przodków, niektóre z nich są w ruinie.

Dziennik wschodni
18.11.2008
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081118/LUBARTOW/405815
020
Za 17 mln Zamoyscy zrzekają się Kozłówki
rp, dj
17 milionów złotych - tyle zapłaci Urząd Marszałkowski rodzinie Zamoyskich. W
zamian spadkobiercy ostatnich właścicieli majątku zrzekną się roszczeń do wszystkich
nieruchomości i wyposażenia pałacu.

Dziennik Polski
18.11.2008
http://www.dziennik.krakow.pl/public/?2008/11.18/Kultura/01/01.html
Kim jest architekt dziedzictwa?
ŁUG
ZABYTKI. Wczoraj w sali Mehofferowskiej w budynku Wydawnictwa Literackiego
toczyła się dyskusja o ochronie zabytków. Wszystko za sprawą seminarium "SOS
Kraków. Wspierać rozwój, chronić dziedzictwo", zorganizowanego przez Instytut
Dziedzictwa.

