Temat: RE: PINB :: TŻ decyzja o wyłączeniu z uż. publ. ::
Nadawca: Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>
Data: 2016-06-02 19:46
Adresat: Tomasz Thun-Janowski <tjanowski@um.warszawa.pl>
Kopia: Marcin Duda <marcin.duda@ghelamco.com>, Joanna Krawczyk-Nasiłowska
<joanna.krawczyk-nasilowska@ghelamco.com>, "m.biadun@um.warszawa.pl"
<m.biadun@um.warszawa.pl>, Aneta Wlazło <aneta.wlazlo@ghelamco.com>, Aneta Subda
<asubda@um.warszawa.pl>, "office@tskz.pl" <office@tskz.pl>, "administrator@tskz.pl"
<administrator@tskz.pl>
Szanowny Panie Dyrektorze,
Ze smutkiem stwierdzamy, że nie otrzymaliśmy do tej pory od Pana żadnej zwrotnej odpowiedzi na jakiekolwiek
pismo/maila adresowane do Pana odnośnie Teatru Żydowskiego, podobnie jak odpowiedzi w zakresie
poniższych informacji czy prośby o pilne spotkanie.
Decyzja PINB posiada rygor natychmiastowej wykonalności i zobowiązuje naszą spółkę do podjęcia
natychmiastowych działań, w tym wykluczenia obecności w pomieszczeniach TŻ jakichkolwiek osób. Z naszej
strony deklarujemy gotowość do szukania najlepszych rozwiązań w tej trudnej sytuacji. Uważamy, że tego typu
rozwiązania wypracowuje się podczas obustronnych spotkań jakie powinny mieć miejsce pomiędzy podmiotami,
które poważnie podchodzą do siebie oraz zagadnień, za które są odpowiedzialne. Trudno nam samodzielnie ten
proces prowadzić wobec braku komunikacji z Państwa strony.
O stanie technicznym budynku byli Państwo na bieżąco informowani w okresie od 2011 do kwietnia 2016 r. wiec
nie możemy przyjąć, że są Państwo zaskoczeni obecnym stanem rzeczy.
Chciałbym poinformować, że w dniu jutrzejszym o godz. 12.00 zostało ustalone spotkanie z p. Dyrektor Gołdą
Tencer.
Skoro nie możemy liczyć na spotkanie z Panem i jeżeli stwierdzona decyzją PINB kwes a zagrożenia
bezpieczeństwa życia, zdrowia pracowników podległego Państwu Teatru oraz widzów jak i mienia Teatru oraz
m. st. Warszawy jest dla kierownictwa podległego Panu Dyrektorowi Biura choćby trochę istotna i warta uwagi
to bylibyśmy bardzo zobowiązani za jakiekolwiek stanowisko, przejaw jakiejś dowolnej komunikacji
międzyludzkiej lub pomiędzy instytucjami lub choćby oddelegowanie przedstawiciela Biura Kultury żeby mógł
być uczestnikiem jutrzejszego spotkania.
Osobiście uważam, że ze względu na nasze starania oraz plany z TSKŻ już same nasze prośby do Państwa stają się
dość osobliwe i nieadekwatne do obecnej sytuacji.
Z poważaniem
Damian Woźniak

From: Damian Woźniak
Sent: Wednesday, June 1, 2016 1:51 PM
To: golda.tencer@teatr-zydowski.art.pl; Katarzyna Olszewska <k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl>;
sekretariat@teatr-zydowski.art.pl
Cc: oﬃce <oﬃce@tskz.pl>; administrator@tskz.pl; m.biadun@um.warszawa.pl; Tomasz Thun-Janowski
<tjanowski@um.warszawa.pl>; Aneta Subda <asubda@um.warszawa.pl>; Marcin Duda
<marcin.duda@ghelamco.com>; Joanna Krawczyk-Nasiłowska <joanna.krawczyk-nasilowska@ghelamco.com>;
Aneta Wlazło <aneta.wlazlo@ghelamco.com>
Subject: Fwd: PINB Unique TŻ decyzja o wyłączeniu z uż. publ.

Szanowni Panstwo,

W zalaczeniu przesylam decyzje PINB odebrana poznym popoludniem w dniu wczorajszym.
Decyzja niestety jednoznacznie potwierdza zasadnosc kierowanych wczesniej przez TSKZ oraz potem
Ghelamco informacji oraz ekpertyz o zagrazajacym zyciu i zdrowiu stanie technicznym oraz
bezpieczenstwa ppoz w pomieszczenich TZ
Uprzejma prosba o pilne spotkanie w celu umowienia dalszych dzialan w najblizszym czasie.
Nie zalezy nam na realizacji postanowien nalozonych na nas w decyzji o rygorze natychmistowej
wykonalnosci bez ustalenia tego z Panstwem a tym bardziej na obarczaniu nas lub TSKZ wina za powstala
sytuacje kiedy przez ostatnie 5-6 lat robilismy wszystko zeby do tego nie doszlo. Jest to rowniez dla nas
wazne ze wzgledu na zamiar budowy nowej siedziby dla Teatru, ktory jak wskazuje decyzja i jej
uzasadnienie juz od dawna wymaga poprawy stanu technicznego pomieszczen.
Pozostajemy do Panstwa dyspozycji i prosimy o pilna propozycje terminu spotkania z udzialem
przedstawicieli BK m st Warszawy.
Damian Wozniak

