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Szanowni Państwo,
W związku z potwierdzeniem przez p. Jerzego Zaleskiego oraz p. Jerzego Bojara (działających jako wyznaczone
osoby z ramienia TŻ odpowiedzialne za opracowanie i uzgodnienie projektu nowego budynku Teatru) następujących
informacji:
- jako przedstawiciele wyznaczonego zespołu z ramienia TŻ nie wnoszą już żadnych uwag do ostatniej (nr 9 z dnia 2
XI.2011 r ) z dziewięciu opracowanych wersji projektu
- - jako przedstawiciele wyznaczonego zespołu z ramienia TŻ potwierdzają, że zawarte w niej rozwiązania projektowe
oraz powierzchnie spełniają kryteria określone w specyfikacji projektowej TŻ przekazanej naszej spółce w III.2011
Pełna dokumentacja projektowa (rzuty kondygnacji, zadane przekroje, zestawienie powierzchni w tym również w
wersji elektronicznej) wraz z notatkami z naszych roboczych spotkań z Państwa udziałem były Państwu
przekazywane systematycznie na etapie od maja 2011 do dnia 2.XI.2011 r. kiedy to została do Państwa, wraz z
pismem przewodnim, dostarczona finalna wersja projektu nr 9 wraz z notatką z ostatniego spotkania
koordynacyjnego.
Osoby p. Jerzego Zaleskiego oraz p. Jerzego Bojara zostały wskazane jako odpowiedzialne ze strony Teatru
specjaliści, pracownicy
i konsultanci za opracowanie i uzgodnienie projektu nowego budynku w części dotyczącej wszystkich nowych
pomieszczeń przeznaczonych na TEATR Żydowski. Kompetencje ww. osób zostały wskazane przez Dyrekcję Teatru
Żydowskiego - p. Dyr. Sz. Szurmieja oraz p. Dyr. Gołdę Tencer, która potwierdziła ww. ustalenie również podczas
trójstronnego spotkania w siedzibie TSKŻ w IX.2011 wraz z kierunkowymi decyzjami TŻ dotyczącymi współpracy przy
budowie nowego budynku TSKŻ z nowoczesnymi pomieszczeniami przeznaczonymi dla Teatru Żydowskiego, który
stanowi zgodnie z ostatnią wersją nr 9 ponad 70% nowoprojektowanego budynku.
Wobec powyższego przyjmujemy, że brak informacji zwrotnej z Państwa strony do ww. wersji nr 9 jest równoznaczny
z jej akceptacją przez Teatr Żydowski.
Dodatkowo, w najbliższym czasie proponujemy Państwu również odbycie spotkania roboczego w sprawie omówienia
dalszych wspólnych kroków i działań związanych z realizacją zatwierdzonego projektu.
Po analizie możliwości inwestycyjnych - wyrażamy przekonanie że połączone działania ze strony naszej spółki
wspólnie z Dyrekcją i aktorami Teatru Żydowskiego oraz TSKŻ umożliwiłyby pozyskanie istotnych funduszy od
organizacji rządowych, unijnych oraz pozarządowych współpracujących z Grupą Ghelamco na terenie całej Europy
na realizację nowego zamierzenia inwestycyjnego.
Uprzejma prośba o wyznaczenie dogodnego terminu spotkania. Jestem do Państwa dyspozycji w zakresie wszelkich
pytań.
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