Dziennik Bałtycki
Heweliusz trafi na aukcję
Dorota Abramowicz
2008-11-27 23
Bibliotekarze i muzealnicy mówią o sensacji. Na aukcji, która odbędzie się 13 grudnia w
Warszawie, zostanie wystawione siedemnastowieczne dzieło gdańskiego astronoma Jana
Heweliusza, "Machina Coelestis". Cena wywoławcza - 120 tysięcy złotych.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/63783,heweliusz-trafi-naaukcje,id,t.html

Słowo wstrząsnęło regionem
Piotr Niemkiewicz
2008-11-27
Czy powiatowy konserwator zabytków powinien działać w interesie obcych nacji? - pyta
Zygmunt Wiśniewski, radny Prawa i Sprawiedliwości, i chce, by ze szkoły w Żarnowcu
zniknęła tablica z pruskim napisem.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/63718,slowo-wstrzasneloregionem,id,t.html

Nowoczesne delikatesy w zabytkowym wnętrzu
Jacek Sieński
2008-11-26
Zakończono pierwszy etap prac renowacyjnych i budowlanych w hali przyziemia oraz w
piwnicach gdańskiej Wielkiej Zbrojowni. Z zachowanych po pożodze wojennej ścian skuto
tynki. Pozwoliło to na przeprowadzenie ekspertyz konserwatorskich i budowlanych, które
umożliwią uszczegółowienie projektu dostosowania zabytkowych pomieszczeń do funkcji
handlowych i gastronomicznych.
http://www.polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/63489,nowoczesne-delikatesy-wzabytkowym-wnetrzu,id,t.html

Kryzys zaszkodził zamkowi
Krystyna Paszkowska
2008-11-26 10
Władze gminy Gniew przygotowują się do ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż
Wzgórza Zamkowego. Dokładna kwota, do jakiej zejdzie cena oferowanego na sprzedaż
majątku, jeszcze nie jest znana, ale na pewno będzie niższa przynajmniej o kilka milionów.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/63367,kryzys-zaszkodzilzamkowi,id,t.html

"Archeolog" w sądzie
Marcin Pacyno
2008-11-25
Tomasz M., poszukiwacz skarbów z Bytowa, stanie przed sądem. To pierwsza sprawa tego
typu na Pomorzu. Prokuratura jeszcze w tym tygodniu postawi mu zarzuty.
Ta niezwykła historia zaczęła się w marcu 2007 roku. To wtedy Tomasz M., wędrując z
wykrywaczem metalu po polach pod Bytowem, natrafił na cmentarzysko z początków naszej
ery. Znalazł ponadto starożytne rzymskie monety.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/63139,archeolog-w-sadzie,id,t.html

Sopot rozda miliony złotych na odnowienie elewacji
kamienic
Piotr Weltrowski
2008-11-24
Oferta urzędników spadła nam z nieba - to nie żart - tak właśnie mówią mieszkańcy Sopotu,
przynajmniej ci, którzy dzięki programowi dofinansowań do remontów elewacji mogli
odnowić swoje kamienice. Trudno się więc dziwić, iż władze kurortu zdecydowały się po raz
kolejny przedłużyć jego realizację. Tym razem na dwa lata.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/62888,sopot-rozda-miliony-zlotych-naodnowienie-elewacji-kamienic,id,t.html

Zdjęli dzwony z kolegiaty
Alicja Zielińska
2008-11-24 09
Kartuska kolegiata, perełka architektury i zabytków, w sobotę wzbudziła szczególne
zainteresowanie mieszkańców - kilka firm, pod okiem strażaków, zaangażowanych zostało do
zdjęcia z wieży dwóch dzwonów. Jeden waży 350 kg, drugi jest nieco większy - ma 550 kg.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/62624,zdjeli-dzwony-zkolegiaty,id,t.html

Nowe muzeum nad Motławą
Jacek Sieński
2008-11-23
Z krajobrazu starego portu gdańskiego nad Motławą zniknie budynek Składu Kolonialnego,
oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, mieszczącego się w dawnej kotłowni
miejskiej. Już w grudniu rozpocznie się wyburzanie zaadaptowanego do celów muzealnych
obiektu.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/62482,nowe-muzeum-nadmotlawa,id,t.html

Urzędnicy nie dbają o zabytki
Hubert Bierndgarski
2008-11-22 12
Zabytkowy dom przy ulicy Kosynierów 21 w Ustce jest źle zabezpieczony, co powoduje jego
dalsze niszczenie. To opinia Zdzisława Daczkowskiego, słupskiego konserwatora zabytków,
który właśnie skierował do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wystosowanie
administracyjnego nakazu zabezpieczenia obiektu.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/62348,urzednicy-nie-dbaja-ozabytki,id,t.html

Odsłanianie ratuszowej wieży

Jacek Sieński
2008-11-22
Zniknęła górna część kurtyny rusztowań, oplatających wieżę Ratusza Staromiejskiego w
Gdańsku. W piątek ekipy firmy Ekoinbud z Gdańska zakończyły renowację tej 25-metrowej
konstrukcji.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/62248,odslanianie-ratuszowejwiezy,id,t.html

Dźwig: narodowy skarb
Katarzyna Szcześniak
2008-11-20
Gdańskie dźwigi portowe mogą stać się zabytkiem chronionym przez konserwatora.
Doprowadzić do tego chce środowisko osób związanych z Europejskim Centrum
Solidarności, z posłem Arkadiuszem Rybickim na czele. Wniosek o objęcie portowych żurawi
ochroną konserwatora zabytków trafi w ciągu najbliższych dni do ministra kultury i
dziedzictwa narodowego.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/61856,dzwig-narodowy-skarb,id,t.html

Ciśnienie na wieżę ciśnień w Kartuzach
Emilia Leman
2008-11-20
Ponadstuletnia wieża ciśnień w Kartuzach została sprzedana tajemniczemu inwestorowi. PKP
nie chcą ujawnić jego nazwiska i celów, na jakie budynek ma być przeznaczony.
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/61416,cisnienie-na-wieze-cisnien-wkartuzach,id,t.html

Gazeta Krakowska

Los szkieletora zależy od konserwatora
Marta Paluch

2008-11-29
Czy Jan Janczykowski, wojewódzki konserwator, chce by Kraków był skansenem? Jego
protest przeciw podwyższeniu budynku, którego szkielet od lat straszy przy rondzie
Mogilskim, budzi kontrowersje. Radni zarzucają mu dogmatyzm i apelują, by był otwarty na
nowoczesne inwestycje.
http://www.polskatimes.pl/gazetakrakowska/stronaglowna/64375,los-szkieletora-zalezy-odkonserwatora,id,t.html

W całej Małopolsce dawni właściciele walczą o swoje
Piotr Odorczuk
2008-11-28
W ubiegłym tygodniu do dawnych właścicieli wrócił dworek w Woli Zręczyckiej koło
Gdowa. Wcześniej prawa zespou pałacowo-parkowego w Krzeszowicach odzyskała rodzina
Potockich. W ślad za nim idą inni potomkowie dawnych właścicieli ziemskich. Starają się o
zwrot swoich majątków w całej Małopolsce. Wojewoda aktualnie bada 188 wniosków o
odzyskanie nieruchomości odebranych prawowitym właścicielom przez PRL. Dotyczą
dworków, zamków, pól i lasów.
http://polskatimes.pl/gazetakrakowska/fakty24/63900,w-calej-malopolsce-dawniwlasciciele-walcza-o-swoje,id,t.html

Wojewoda oddał dworek w Wólce
Anna Orzechowska
2008-11-22
Już wkrótce kolejny zabytkowy dwór w Wólce Zręczyckiej koło Gdowa może trafić w ręce
dawnych właścicieli. Wcześniej podobną decyzję podjął wojewoda małopolski Jerzy Miller w
sprawie dawnego majątku Potockich w Krzeszowicach.
http://polskatimes.pl/gazetakrakowska/fakty24/62260,wojewoda-oddal-dworek-wwolce,id,t.html

Gazeta Wrocławska

Miasto dołoży do remontów
RED
2008-11-24
Prawie 108 tysięcy złotych dołoży Świdnica do remontów miejscowych zabytków.
Zgodnie z decyzją władz miasta, pieniądze w wysokości 10, 40 i 58 tysięcy złotych trafią do
wspólnot mieszkaniowych z Rynku, ul. Grodzkiej i ul. Kazimierza Pułaskiego. Poza tym do 3
grudnia przyjmowane są wnioski o dofinansowanie w trzecim już naborze. Tym razem do
rozdysponowania jest jeszcze 40 tysięcy złotych.
http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/fakty24/62828,miasto-dolozy-doremontow,id,t.html

Wspólnoty biorą kasę od miasta
Marcin Torz
2008-11-24 01
Miasto za darmo remontuje nie swoje kamienice. Powód: wybrane budynki są zabytkowe.
Urząd miejski za cztery miliony złotych wyremontował kamienice na Jatkach i przy ul.
Malarskiej. Mimo, że większość budynków należy do wspólnot mieszkaniowych, które mogły
same opłacić remont. Jednak na wyłożenie własnych pieniędzy zdecydowała się tylko jedna.
Reszta wspólnot stwierdziła, że nie ma pieniędzy nawet na część potrzebnych napraw.
http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/fakty24/62517,wspolnoty-biora-kase-odmiasta,id,t.html

Wspólnie uratujmy kościół w Powiewiórce
Bożena Kończal
2008-11-20
Dzięki ofiarności naszych Czytelników udało się zebrać 50 tysięcy złotych.
W piątek we wrocławskim Ratuszu przekazane zostaną pieniądze na rzecz ratowania kościoła
w litewskiej Powiewiórce.
http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/fakty24/61760,wspolnie-uratujmy-kosciol-wpowiewiorce,id,t.html

Unia dała pieniądze na remont zamku Książ
Artur Szałkowski
2008-11-19 22
Są pieniądze na remont zamkniętego dotychczas dla turystów trzeciego piętra zamku Książ.
http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/fakty24/61399,unia-dala-pieniadze-naremont-zamku-ksiaz,id,t.html

Dziennik Łódzki

Dom Jarischa i kamienica pod Gutenbergiem odzyskają
blask
Wiesław Pierzchała
2008-11-24
Swój dawny blask odzyska słynna kamienica Jana Petersilgego przy ul. Piotrkowskiej 86,
zwana kamienicą pod Gutenbergiem. Jej elewację zdobi rzeźba wynalazcy druku. Na
odnowienie zabytkowych budynków należących do miasta w projekcie budżetu Łodzi na
2009 rok zarezerwowano 2,2 mln złotych.
http://polskatimes.pl/dzienniklodzki/fakty24/62572,dom-jarischa-i-kamienica-podgutenbergiem-odzyskaja-blask,id,t.html

Fabryka króla bawełny kontra koparki i buldożery
Wiesław Pierzchała
2008-11-17
Na naszych oczach znikają kolejne zabytkowe mury pofabryczne - dawne zakłady Ludwika
Geyera znane po wojnie jako Eskimo. Przez weekend trwały tam prace rozbiórkowe. Wieść o
tym błyskawicznie obiegła internet. Na szczęście internauci zaalarmowali konserwatorów
zabytków, a ci wczoraj rano nakazali wstrzymać wyburzenie.
http://polskatimes.pl/dzienniklodzki/fakty24/60845,fabryka-krola-bawelny-kontrakoparki-i-buldozery,id,t.html

Dziennik Zachodni

Państwo chce dopłacać do remontu starych ruder
Grażyna Kuźnik
2008-11-27 18
Stare, zniszczone kamienice, jakich w każdym śląskim mieście jest bardzo dużo, dostały
szansę na odnowienie. Kilka dni temu Sejm przyjął ustawę o wspieraniu termomodernizacji i
remontów. Daje ona właścicielom starych czynszówek możliwość starania się o premię na
docieplenie oraz premię remontową i kompensacyjną za okres, kiedy państwo
reglamentowało czynsze.
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/fakty24/63818,panstwo-chce-doplacac-doremontu-starych-ruder,id,t.html

Siewierski kościółek przeskoczy rotundę?
Magdalena Nowacka
2008-11-27 17
Romański kościół pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Siewierzu może okazać się
najstarszym zabytkiem sakralnym w województwie śląskim. Pierwszeństwa ustąpi mu
cieszyńska rotunda. Jest to efekt ostatnich badań archeologicznych, jakie przeprowadzono w
rotundzie (ustalono, że jest o 100 lat młodsza niż sądzono i pochodzi z ok. 1180 roku).
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/fakty24/63796,siewierski-kosciolek-przeskoczyrotunde,id,t.html

Zabytkowy spichlerz jest już w drodze do skansenu
Aleksander Król
2008-11-25
W poniedziałek rozebrano zabytkowy, osiemnastowieczny spichlerz, który stał w ogrodzie
państwa Płaczków z Bojanowa.
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/fakty24/63123,zabytkowy-spichlerz-jest-juz-wdrodze-do-skansenu,id,t.html

Pałac z muzeum, hotelem i fundacją hrabiny Gabrieli
Łukasz Klimaniec
2008-11-24
Muzeum przypominające o hrabinie Gabrieli von Thun-Hohenstein, ostatniej właścicielce
pałacu w Kończycach Wielkich, znajdzie się na parterze tego zabytku. Nowi właściciele
pałacu we współpracy z historykami zaczęli już szukać eksponatów i pamiątek m.in. wśród
mieszkańców.
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/fakty24/62860,palac-z-muzeum-hotelem-ifundacja-hrabiny-gabrieli,id,t.html

Kamienicę trzeba remontować, a właściciel siedzi w
areszcie
Barbara Kubica
2008-11-24 19
30 tysięcy złotych przeznaczą władze Rybnika na zabezpieczenie rozsypującej się kamienicy
przy ul. Hallera 30.
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/fakty24/62842,kamienice-trzebaremontowac-a-wlasciciel-siedzi-w-areszcie,id,t.html

Szukają recepty na uratowanie pałacu
Monika Ziółkowska
2008-11-20
Mieszkańcy gminy Szczekociny mają pomóc radnym w podjęciu decyzji w sprawie dalszego
losu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Szczekocinach. Ludzie mają wyrazić swoje zdanie w
anonimowej ankiecie. Trafiła ona w czwartek najpierw do rąk radnych.
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/fakty24/61756,szukaja-recepty-nauratowanie-palacu,id,t.html

Madonna na wzór jasnogórskiej
Piotr Piesik

2008-11-18 19
Cała seria sensacyjnych odkryć nastąpiła w zabytkowym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w
Złotym Potoku podczas konserwacji ścian i ołtarza kaplicy Matki Bożej.
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/fakty24/61091,madonna-na-wzorjasnogorskiej,id,t.html

Udało się uratować starą bielską aptekę
Wanda Then
2008-11-18
Zabytkowa apteka "Pod Jeleniem" przy Rynku 15 w Bielsku - Białej nie zniknie z mapy
miasta. - Nie będzie likwidacji. Taka decyzja zapadła już dawno i nie jest to efekt żadnej akcji
ani artykułów, jakie ukazały się w prasie - poinformował wczoraj Michał John, rzecznik
prasowy Polskiej Grupy Farmaceutycznej, do której należy krakowski Cefarm, a więc i
bielska apteka.
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/fakty24/61079,udalo-sie-uratowac-starabielska-apteke,id,t.html

Gazeta Wyborcza
Gdańskie dźwigi na listę zabytków
Aleksandra Kozłowska, Gdańsk
2008-11-26
Gdańskie żurawie stoczniowe mogą tak jak sala BHP czy historyczna brama nr 2 znaleźć się
na liście zabytków najnowszej historii. Poseł PO Arkadiusz Rybicki poprosił wczoraj o to w
liście ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego
http://wyborcza.pl/1,75475,5989978,Gdanskie_dzwigi_na_liste_zabytkow.htmlhttp://wyborcza.pl/1,7
5475,5989978,Gdanskie_dzwigi_na_liste_zabytkow.html

Śląskie/ Dobiegają końca prace nad strategią marketingową Szlaku
Zabytków Techniki
PAP
2008-11-24
W połowie grudnia gotowa będzie strategia marketingowa dla wytyczonego w woj. śląskim
Szlaku Zabytków Techniki. Szlak otrzymał w ostatnich dniach Złoty Certyfikat Polskiej
Organizacji Turystycznej (POT) wraz z 700 tys. zł na kampanię reklamową.

http://wyborcza.pl/1,91446,5984085,Slaskie__Dobiegaja_konca_prace_nad_strategia
_marketingowa.html

Samorządy na rzecz ochrony zabytków sakralnych
KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA
2008-11-26
Samorządy na rzecz ochrony dóbr kultury, w tym również i sakralnych. Kilka dni temu
radomscy radni przyjęli uchwałę, dzięki której dotacja z budżetu gminy na remont
może sięgać aż 75 procent. W sumie w przyszłym roku na ten cel zostanie
przeznaczona rekordowa suma, aż 3 mln złotych. Z kolei w tegorocznym budżecie
Województwa Mazowieckiego zaplanowano 4 mln 700 tysięcy złotych. Pieniądze
trafiły do 135 obiektów zabytkowych z terenu całego województwa.
http://serwisy.gazeta.pl/kosciol/1,64835,5992621,Samorzady_na_rzecz_ochrony_zaby
tkow_sakralnych.html

Na odsiecz zabytkom Konstancina
tu
2008-11-20, Warszawa
Wojewódzki konserwator Barbara Jezierska ruszyła na odsiecz zabytkom Konstancina.
Wczoraj wpisała do rejestru zniszczoną przez pożar willę Zbyszek. Kilka dni wcześniej
wydała nakaz odbudowy zburzonej we wrześniu willi Julisin.
http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,95190,5967895,Na_odsiecz_zabytkom_Konstanci
na.html

Poznańskie zabytki znowu w formie
Ewa Mikulec
2008-11-28 Poznań
Zabytkowe schody w podwórzu kamienicy przy ul. Koziej 10 wyglądają jak nowe. Miejska
konserwator zabytków z dumą pokazywała też wczoraj odświeżone kamienice na Starym
Rynku pod numerami 40 i 83
http://miasta.gazeta.pl/poznan/1,36036,6004084,Poznanskie_zabytki_znowu_w_formi
e.html

Zabytki giną bez ochrony
Kinga Graczyk
2008-11-25, Warszawa
Warszawskie osiedle Boernerowo powstało przed II wojną światową. Długi czas było
objęte ochroną konserwatorską, ale od pięciu lat nie jest. Zabytkowe budynki znikają
jedne po drugim. Ulice tracą swój unikatowy charakter, bo coraz częściej pojawia się
na nich... różowa kostka bauma

http://www.emetro.pl/emetro/1,85651,5990468,Zabytki_gina_bez_ochrony.html

Trzeba dbać o zabytek, aby go rozreklamować
Anna Malinowska
2008-11-24, Katowice
Niektóre obiekty mogą zniknąć ze Szlaków Zabytków Techniki! - Nie możemy promować
produktu, który jest niedostosowany do potrzeb turystów - mówi Tomasz Stemplewski,
dyrektor promocji w urzędzie marszałkowskim

http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35063,5986002,Trzeba_dbac_o_zabytek__aby_go_rozrekla
mowac.html

Prezydent nie szanuje zabytków
Katarzyna Barska
2008-11-26, Bydgoszcz
Mam duży żal do pana Prezydenta za nieszanowanie zabytków Bydgoszczy.
Rozumiem, że nasze miasto ma być piękne i nowoczesne, ale dlaczego kosztem
starówki? Odkryte ruiny zamku zostały zalane betonem i są już nie do odratowania,
bo w tym miejscu będzie hotel (tylko czy na pewno potrzebny?). Ruiny kościoła po
karmelitach też będą zasypane. A ja pytam dlaczego taki Toruń potrafi się chwalić
swoją historią, a w Bydgoszczy to najlepiej zasypać i postawić kolejny hipermarket?
Myślę, że bydgoszczanie bardziej by się chcieli pochwalić swoim miastem
średniowiecznym niż kolejnym hipermarketem.
http://miasta.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35596,5992094,Prezydent_nie_szanuje_zabytko
w.html

Spec od zabytków pojawi się w Suwałkach
Andrzej Kłopotowski
2008-11-23, Białystok
Suwałki będą pierwszym miastem w województwie podlaskim, które doczeka się
własnego konserwatora zabytków. - Zależy nam na tym, by zaczął swoją działalność
już od 1 stycznia 2009 r. - powiedział nam Andrzej Nowakowski, podlaski konserwator
zabytków
http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,37227,5979595,Spec_od_zabytkow_pojawi_sie_w_
Suwalkach.html

Prezydent hojniejszy dla radomskich zabytków
Małgorzata Rusek
2008-11-23, Radom
Już nie połowę, ale 75 proc. kosztów remontu zabytku można będzie dostać z budżetu
miasta. Prezydent chce zwiększyć dotację, by zachęcić prywatnych właścicieli do remontów
obiektów cennych dla historii Radomia
http://miasta.gazeta.pl/radom/1,48201,5979935,Prezydent_hojnieszy_dla_radomskich
_zabytkow.html

Rzeczpospolita
Sto lat Nikisza
Karolina Baca
29-11-2008

Miejsce uwiecznione w śląskiej trylogii Kazimierza Kutza, gdzie w święta do kościoła chodzi
się jeszcze w tradycyjnych strojach. Ale mieszkańcy mówią: to już nie to samo osiedle, co
kiedyś. Zwłaszcza od kiedy zakazano hodowli gołębi.
http://www.rp.pl/artykul/226314.html

Szlak Zabytków Techniki
Izabela Kacprzak
27-11-2008

Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie na najlepszy produkt
turystyczny 2008 r. otrzymał Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
http://www.rp.pl/artykul/225152.html

Rozporządzenie o zagranicznych podróżach służbowych z
komentarzem
Arkadiusz Mika
26-11-2008

Komentarz do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w
sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej poza granicami kraju
http://www.rp.pl/artykul/224490.html

Czarne perły moderny
Maja Mozga–Górecka
25-11-2008

Stanie w windzie między piętrami może się stać atrakcją turystyczną. Katowickie kamienice
trafią na szlak awangardowej architektury z lat 20.
http://www.rp.pl/artykul/224289.html

Z miłości do surowego brutala na betonowych nogach
Maja Mozga-Górecka
25-11-2008

Katowicki dworzec PKP. Najwybitniejszy w Polsce przykład architektury brutalistycznej nie
zostanie całkowicie zburzony. W jego obronie obok specjalistów z zagranicy stanęli
katowiczanie
http://www.rp.pl/artykul/224286.html

Kiedy trzeba przeprowadzić remont
Renata Krupa-Dąbrowska
25-11-2008

Przedsiębiorca, który planuje remont budynku, najczęściej nie musi przechodzić
skomplikowanych formalności budowlanych. Nie jest to jednak zasadą.
Większość prac remontowych nie wymaga pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że nie ma
żadnych formalności budowlanych. Są, ale uproszczone.
Pamiętajmy też, że prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego na remont
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Nie obędzie się też bez uzgodnień z
konserwatorem zabytków. Może się również okazać, że trzeba będzie użyć określonych
materiałów budowlanych.
http://www.rp.pl/artykul/223998.html

Właściciele zabytków dostaną dotację na badania archeologiczne
Mateusz Rzemek
24-11-2008

Do Sejmu trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, który przewiduje możliwość dofinansowania badań archeologicznych przez
ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego.
http://www.rp.pl/artykul/224024.html

Fabryka pod opieką
Aleksandra Pinkas
24-11-2008,

Dawne Zakłady Mechaniczne Lilpop, Rau i Loewenstein na Woli trafią do rejestru zabytków
Pod ochroną znajdzie się zespół budynków biurowych i gospodarczych, garaż oraz hala
fabryczna byłych zakładów przy ul. Bema.
http://www.rp.pl/artykul/224431.html

Na luksusowe apartamenty zawsze jest popyt
Aneta Gawrońska
23-11-2008

W Krakowie za metr wykończonego lokalu trzeba zapłacić średnio 12 tysięcy zł. Na Helu –
dwa tysiące mniej. Mieszkania o wysokim standardzie są wciąż poszukiwane. Ale i w tym
segmencie widać lekkie spowolnienie – przyznają deweloperzy
http://www.rp.pl/artykul/223714.html

Życie Warszawy
Praga nie odpuści muzeum
Natalia Bet
30-11-2008

Dziś rusza akcja zbierania podpisów pod petycją w sprawie otwarcia Muzeum Warszawskiej
Pragi. Miasto obcięło pieniądze na ten cel.

http://www.zw.com.pl/artykul/311246.html

Przenieś się w świat dawnych fabryk stolicy
Maciej Miłosz
27-11-2008

Gdzie powstawały tartoletki z owocami albo eklery z kremem z żółtek zaprawionych kawą?
Dowiesz się na stronie www.madein.waw.pl.
http://www.zw.com.pl/artykul/310388.html

Zamiast wieżowców zieleń
Aleksandra Pinkas
25-11-2008

Młodzi architekci przedstawiają swój pomysł zagospodarowania pl. Defilad. To odpowiedź
na projekt zmian planu, których chce miasto.
http://www.zw.com.pl/artykul/309706.html

Fabryka pod opieką
Aleksandra Pinkas
23-11-2008

Dawne Zakłady Mechaniczne Lilpop, Rau i Loewenstein na Woli trafią do rejestru zabytków.
Pod ochroną znajdzie się zespół budynków biurowych i gospodarczych, garaż oraz hala
fabryczna byłych zakładach przy ul. Bema.
http://www.zw.com.pl/artykul/309070.html

