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Od: Damian Woźniak
Wysłano: 8 lutego 2013 11:22
Do: sekretariat@teatr-zydowski.art.pl; golda.tencer@teatr-zydowski.art.pl; 

agnieszka.greiner@teatr-zydowski.art.pl
DW: office 
Temat: FW: pismo do TŻ ze strony GHELAMCO ws. spotkania odn. wyposażenia w 

przyszłym tygodniu oraz 22.02
Załączniki: 20130208110858411.pdf

Szanowni Państwo 
Szymon Szurmiej 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny, 
Gołda Tencer 
Wicedyrektor 
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich PL. Grzybowski 12/14/16 Warszawa 
 
Cc:  Prezydium TSKŻ, p. Andrzej Chołdzyński - Pracownia AMC;  
  
Szanowni Państwo, 
 
Nawiązując do naszych ustaleń z grudniowego spotkania, w związku z odwołaniem ustalonego spotkania 
styczniowego oraz brakiem do dnia dzisiejszego informacji zwrotnej do TSKŻ odn. kolejnej prośby o ustalenie daty 
spotkania  zwracam się do Państwa z prośbą o podanie terminu  spotkania w najbliższym tygodniu  (11.02-
15.02.2012) w celu omówienia kwestii związanych z wyposażeniem, standardem technicznym pomieszczeń  w 
nowoprojektowanych pomieszczeniach dla reprezentowanego przez Państwa Teatru.  
 
Z naszej strony wspólnie z TSKŻ jesteśmy merytorycznie przygotowani do omówienia i finalnego podjęcia 
kierunkowych ustaleń na szczeblu  Dyrekcji Teatru oraz Prezydium TSKŻ i Zarządu Spółki oraz dalszej szczegółowej 
pracy nad analizą potrzeb Teatru, omówienia wymaganych kwestii i wymagań technicznych i podjęcia wiążących 
ustaleń w zakresie wymaganego wyposażenia Teatru w nowoprojektowanym budynku TSKŻ.   
 
Uprzejma prośba o zaproponowanie dowolnego dogodnego terminu i godziny spotkania w terminie pomiędzy 
11.02-15.02.2013  w celu kontynuacji naszych ustaleń.  Dodatkowo poza ww. terminem w przyszłym tygodniu 
chcielibyśmy zaproponować Państwu spotkanie w dniu 22.02.2013 o godz. 14.00 w siedzibie TSKŻ .  
 
Jesteśmy przekonani, że ww. kwestie są dla reprezentowanego przez Państwa Teatru, TSKŻ oraz naszej spółki jako 
Inwestora są bardzo istotne i w wyniku ww. spotkań zostaną wypracowane  optymalne dla wszystkich Stron 
rozwiązania i porozumienie. Mając również na uwadze znaczny upływ czasu od naszych ostatnich spotkań oraz 
opóźnienia w ich organizacji wobec sygnalizowanych, innych upływających terminów umownych w okresie 
najbliższym kilku miesięcy wydaje się zasadnym nie odkładanie wymaganych spotkań, ustaleń i decyzji poza ww. 
terminy,  które zwyczajowo powinny wystarczyć do przeprowadzenia wymaganych ustaleń.  
 
Będę zobowiązany za informacje zwrotną.  
 
Z wyrazami szacunku, 
 
Jeroen van der Toolen 
Damian Woźniak 
Zarząd Ghelamco.  
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-----Original Message----- 
From: Damian Woźniak 
Sent: Friday, February 08, 2013 11:13 AM 
To: amc.sekretariat@amcholdzynski.pl; office 
Cc: Aneta Wlazło; 'Sylwester Wojcieszek'; 'Tomasz Rowicki'; Ilona Śmigasiewicz 
Subject: FW: pismo do TŻ ze strony GHELAMCO ws. spotkania odn. wyposażenia w przyszłym tygodniu oraz 22.02 
 
Witam 
Przesyłam do wiadomości 
Pozdrawiam 
Damian WOZNIAK  
 
 
-----Original Message----- 
From: Scanner Residential 
Sent: Friday, February 08, 2013 11:09 AM 
To: Damian Woźniak 
Subject: pismo do TŻ ze strony GHELAMCO ws. spotkania odn. wyposażenia w przyszłym tygodniu oraz 22.02 
 
This E-mail was sent from "PLWA01MFP235" (MP C4500). 
 
Scan Date: 08.02.2013 11:08:58 (+0100) 
Queries to: scanner.residential@ghelamco.pl 


