Temat: RE: Projekt pisma do Konserwatora ...
Nadawca: Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>
Data: 2016-06-01 11:24
Adresat: Katarzyna Olszewska <k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl>, "office@tskz.pl"
<office@tskz.pl>, Marcin Duda <marcin.duda@ghelamco.com>, "d.flinker@wp.pl"
<d.flinker@wp.pl>, "monika.krol@adwokatura.pl" <monika.krol@adwokatura.pl>,
"terentiew@terentiew-tulowiecki.pl" <terentiew@terentiew-tulowiecki.pl>,
"golda@shalom.org.pl" <golda@shalom.org.pl>, 'Katarzyna Olszewska' <ko13@o2.pl>,
"'golda.tencer@teatr-zydowski.art.pl'" <golda.tencer@teatr-zydowski.art.pl>
Szanowni Państwo,
Na spotkaniu przekazaliśmy, że z treścią Państwa pisma zapoznaliśmy się podczas spotkania na którym zostało
nam zaprezentowane. Nie znamy na pamięć treści pism. Na spotkaniu poinformowaliśmy, że TSKŻ zaproponował
wprowadzenie kilku porządkujących korekt a Państwa wersja została przygotowana na pierwotnie rozesłanej do
wszystkich stron wersji dokumenty. Wydaje nam się, że uwagi w zakresie kwot są tylko doprecyzowaniem pismo i
nie mają znaczenia w zakresie przedmiotowego wspólnego stanowiska. Jeżeli Państwa zdaniem usunięcie tego
typu informacji jest istotne postaramy się omówić z TSKZ możliwość usunięcia kwot a wpisanie ogólnych zapisów
dotyczących struktury projektu.
Wydaje się też, że łatwiej przesłać korekty do pisma w trybie zmian niż odrębne pismo w tym temacie.
Dzisiaj będą też prawdopodobnie informacje z PINB odnośnie wyników przeprowadzonej kontroli. Będę się
kontaktował w tym zakresie z Państwem.
Pozdrawiam
Damian Wozniak
From: Katarzyna Olszewska [mailto:k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl]
Sent: Wednesday, June 1, 2016 10:55 AM
To: Damian Woźniak ; oﬃce@tskz.pl; Marcin Duda ; d.ﬂinker@wp.pl; monika.krol@adwokatura.pl;
teren ew@teren ew-tulowiecki.pl; golda@shalom.org.pl; 'Katarzyna Olszewska'
Subject: RE: Projekt pisma do Konserwatora ...

Pozdrawiam
Katarzyna Olszewska Główny Księgowy
tel.: (22) 526 20 22 | mobile: 511 464 793
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
Centrum Kultury Jidysz
Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa

www.Teatr-Zydowski.art.pl | Polub nas na Facebooku | Zapisz się do newslettera

From: Damian Woźniak [mailto:damian.wozniak@ghelamco.com]
Sent: Monday, May 30, 2016 6:52 PM
To: Katarzyna Olszewska; office@tskz.pl; Marcin Duda; d.flinker@wp.pl; monika.krol@adwokatura.pl;
terentiew@terentiew-tulowiecki.pl; golda@shalom.org.pl; 'Katarzyna Olszewska'
Subject: RE: Projekt pisma do Konserwatora ...

Witam,
Dziękuje za maila. Postaramy się ustalić wspólną treść pisma jednak wydaje mi się, że przed godz. 9.00 rano jutro
może to być trudne. Pismo możemy wysłać po spotkaniu u WKZ.
Odnośnie kwes i prowadzonych prac modernizacyjno-budowlanych – otrzymają Państwo jutro pismo od
naszego Zarządcy p. Ryszarda Kozłowskiego – tak jak wspomniałem chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji w
której wszelkie prace prowadzone w budynku są wykonywana za naszą wiedzą oraz zgodą. Jednocześnie
informujemy, że po roboczym uzgodnieniu przez Strony zakresu prac każdorazowo wyrazimy bez zbędnej zwłoki
zgody na realizację modernizacji która poprawi bezpieczeństwo w budynku i zapewni zgodność z przepisami
kodeksu budowlanego oraz wymaganymi warunkami technicznymi.
Pozdrawiam
Damian Wozniak
From: Katarzyna Olszewska [mailto:k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl]
Sent: Monday, May 30, 2016 2:57 PM
To: Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>; oﬃce@tskz.pl; Marcin Duda
<marcin.duda@ghelamco.com>
Cc: d.ﬂinker@wp.pl; monika.krol@adwokatura.pl; teren ew@teren ew-tulowiecki.pl; golda@shalom.org.pl;
'Katarzyna Olszewska' <ko13@o2.pl>
Subject: Projekt pisma do Konserwatora ...
Szanowni Państwo,
zgodnie z ustaleniami z dzisiejszego spotkania w załączeniu przesyłam projekt „Wspólnego pisma do Konserwatora
…” .
Jednocześnie z uwagi na jutrzejszy harmonogram zajęć Pani Dyrektor (konieczność uczestniczenia w
pogrzebie o godz.10.00) uprzejmie proszę o skuteczne uzgodnienie treści załączonego pisma w dniu
dzisiejszym, tak aby jutro do godziny 9.00 Pani Dyrektor mogła podpisać dostarczoną przez Państwa, w
pełni uzgodnioną przez wszystkie strony treść pisma, uprzednio opatrzoną podpisami przez przedstawicieli
TSKŻ i Ghelamco.

Pozdrawiam
Katarzyna Olszewska Główny Księgowy
tel.: (22) 526 20 22 | mobile: 511 464 793
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
Centrum Kultury Jidysz
Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa

www.Teatr-Zydowski.art.pl | Polub nas na Facebooku | Zapisz się do newslettera
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