Temat: RE: umówienie spotkania
Nadawca: Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>
Data: 2016-05-18 14:32
Adresat: "strug@projekt.waw.pl" <strug@projekt.waw.pl>
Kopia: 'Gołda Tencer' <golda@shalom.org.pl>, "k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl"
<k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl>, "d.flinker@wp.pl" <d.flinker@wp.pl>, Ewa Rosowska
<e.rosowska@teatr-zydowski.art.pl>, "monika.krol@adwokatura.pl"
<monika.krol@adwokatura.pl>, Marcin Duda <marcin.duda@ghelamco.com>, Joanna
Krawczyk-Nasiłowska <joanna.krawczyk-nasilowska@ghelamco.com>, Aneta Wlazło
<aneta.wlazlo@ghelamco.com>, "office@tskz.pl" <office@tskz.pl>
Szanowny Panie Pawle,
Mam uprzejma prośbę o ponowne przesłanie na podane poniżej w korespondencji adresy mailowe osób
reprezentujących Teatr Żydowski: ('Gołda Tencer' ; k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl ; d.ﬂinker@wp.pl; Ewa
Rosowska < e.rosowska@teatr-zydowski.art.p l>; monika.krol@adwokatura.pl) plików DWG ostatniej koncepcji
pomieszczeń dla TŻ w nowoprojektowanym budynku (wersja nr 12 z 29.06.2014 r.).
O ile to możliwe prośba również o przesłanie skanów wszystkich notatek ze spotkań
projektowych/koordynacyjnych podpisanych przez strony.
Z góry dziękuj i pozdrawiam
Damian Wozniak
From: Katarzyna Mijakowska On Behalf Of Damian Woźniak
Sent: Wednesday, May 18, 2016 12:44 PM
To: Ewa Rosowska
Cc: 'Gołda Tencer' ; k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl; d.ﬂinker@wp.pl; monika.krol@adwokatura.pl; Marcin
Duda ; Joanna Krawczyk-Nasiłowska ; Aneta Wlazło ; oﬃce@tskz.pl; Damian Woźniak
Subject: RE: umówienie spotkania
Szanowni Państwo,
W imieniu Pana Dyrektora Damiana Woźniaka, przesyłam w załączeniu skan podpisanego pisma. Oryginał
zostanie przekazany Państwu przez kuriera.
Z poważaniem,
.................................................................................................... ..................................................
Katarzyna Mijakowska
Land&Development
Ghelamco | Warsaw Spire

Ghelamco Poland
Wołoska 22 St.
Warsaw, 02-675
tel: + 48 22 455 16 00
fax: + 48 22 455 16 10

Ghelamco Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000518083;
NIP: 526-10-49-232;
This e-mail is for the use of the intended recipient(s) only. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and then delete it. If you are not
the intended recipient, you must not use, disclose or distribute this e-mail without the author's prior permission. We have taken precautions to minimise the risk of
transmitting software viruses, but we advise you to carry out your own virus checks on any attachment to this message. We cannot accept liability for any loss or
damage caused by software viruses. If you are the intended recipient and you do not wish to receive similar electronic messages from us in future then please respond
to the sender to this effect.

From: Damian Woźniak
Sent: Tuesday, May 17, 2016 8:08 PM
To: Ewa Rosowska
Cc: 'Gołda Tencer'; k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl; d.ﬂinker@wp.pl; monika.krol@adwokatura.pl; Marcin
Duda; Joanna Krawczyk-Nasiłowska; Aneta Wlazło; oﬃce@tskz.pl; Katarzyna Mijakowska
Subject: RE: umówienie spotkania

Szanowni Państwo,
Dziękuje za pismo. Niestety w zaproponowanym przez Państwa terminie jestem na wcześniej zaplanowanym
urlopie wiec w żadnym z zaproponowanych terminów nie będziemy mogli się spotkać.
W zakresie dostarczenia materiałów w formacie DWG – były one już do Państwa dwukrotnie dostarczane na
nośnikach elektronicznych ale poproszę naszych architektów z biura Projekt, żeby ponownie przesłali do Państwa
pliki w formacie edycyjnym DWG uprzednio zaakceptowanej przez TŻ koncepcji.
Tak jak wspomniałem, nie mamy najmniejszego problemu z wprowadzeniem modyﬁkacji do obecnie
wypracowanego i uzgodnionego projektu koncepcji jednak dopiero na etapie po uzyskaniu decyzji o WZ lub
uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego. Rozumiemy zmieniające się realia oraz potrzeby i
postaramy się wyjść naprzeciw nowym propozycjom projektowym o ile ich wprowadzenie nie wpłynie znacząco
na łączną powierzchnie przeznaczoną dla TŻ, budżet wykonania inwestycji oraz funkcjonalność całego budynku
oraz pozostałych pomieszczeń w budynku przeznaczonych dla TSKŻ oraz Ghelamco.
Wg nas dopiero po uzyskaniu decyzji o WZ jest odpowiedni do pracy nad zmianami do koncepcji uzgodnionej w
2014 r. i zaakceptowanej w 2015 r.
Jeżeli jest już jednak wypracowane z Państwa strony konkretne stanowisko oraz propozycje – poprosilibyśmy o
przedstawienie jego streszczenia, głównych punktów i założeń na piśmie przed naszym kolejnym spotkaniem w
tym zakresie.
Dodatkowo, zgodnie z wcześniejszą korespondencją przed kolejnym spotkaniem chcielibyśmy przede wszystkim
zapoznać się z pisemnym stanowiskiem Teatru w zakresie utrzymania obecnego statusu konserwatorskiego
budynku. Wg naszej oceny bez Państwa jednoznacznego ustosunkowania się do tej kwes i wykonywanie przez
nasz zespół dalszych czynności, angażowanie środków i czasu w zakresie przygotowania się do wspólnego
projektu nie znajdują niestety większego uzasadnienia.
Będziemy zobowiązaniu za pilną informacje zwrotną w tym zakresie dla Ghelamco oraz TSKŻ tj. czy TŻ jest za
utrzymaniem obecnego statusu konserwatorskiego budynku czy nie.
Brak odpowiedzi z Państwa strony od blisko miesiąca na nasza wspólną propozycję zgodnego stanowiska w tej
sprawie oraz pozostałe działania przedstawicieli Teatru odbieramy z niepokojem i traktujemy na chwile obecną
jednoznacznie jako przeciwstawne stanowisko z Państwa strony, które niestety stoi w sprzeczności z deklaracjami
z Państwa strony odn. realizacji projektu. Prosimy zatem o jednoznaczne odniesienie się do tej kwes i.
Tak jak wspomniałem obydwa podmioty (TSKŻ oraz Ghelamco) są zgodne co do jego treści i jeżeli TŻ deklaruje
wolę realizacji wspólnej inwestycji jest to dla nas pierwszy punkt w którym również trzecia strona powinna być
zgodna żeby dalej pracować nad wspólną inwestycją.
Jestem pod telefonem w zakresie wszelkich kwes i oraz wyjaśnień.
Z poważaniem
Damian Wozniak
From: Ewa Rosowska [mailto:e.rosowska@teatr-zydowski.art.pl]
Sent: Wednesday, May 11, 2016 3:25 PM
To: Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>
Cc: 'Gołda Tencer' <golda@shalom.org.pl>; k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl; d.ﬂinker@wp.pl;
monika.krol@adwokatura.pl
Subject: umówienie spotkania

Ewa Rosowska
Asystentka Dyrektora Teatru
Teatr Żydowski
Plac Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa
tel. /22/ 526 20 42
e.rosowska@teatr-zydowski.art.pl
www.teatr-zydowski.art.pl
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