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Od: Damian Woźniak
Wysłano: 17 kwietnia 2015 19:28
Do: Katarzyna Olszewska; Biadun Mariusz; 'Biuro TSKZ'; Joanna Krawczyk-Nasiłowska; 

Marcin Duda; 'Hubert Terentiew'; golda.tencer@teatr-zydowski.art.pl
Temat: RE: ostatnia wersja koncepcji architektonicznej
Załączniki: K_03.pdf; K_3.pdf; K_04.pdf; K_01.pdf; K_1.pdf; K_1_1.pdf; K_02.pdf; A-A.pdf; B-

B.pdf; C-C.pdf; K_5.pdf; K_4.pdf; K_05.pdf; K_2.pdf; 140529 powierzchnia do 
koncepcji v12_k01_k5.xls

Szanowni Państwo,  
 
W nawiązaniu do spotkania przesyłam ponownie finalne wersje koncepcji programowo- przestrzennej wersja nr 12. 
Koncepcja powstawała w I połowie zeszłego roku w wyniku spotkań koordynacyjnych w których uczestniczył 
pełnomocnik Teatru p. Jerzy a szczegółowe ustalenia po każdej z narad koordynacyjnych były aprobowane i 
podpisywane przez p. Dyrektor Goudę Tencer przed kontynuacją kolejnym etapów pracy nad koncepcją.  
Z naszej strony ww. etap pracy uważamy za zakończony a kolejne prace projektowe i doprecyzowujące będą 
kontynuowane z naszej strony po finalizacji umowy oraz uzyskaniu decyzji o WZ / uchwaleniu mpzp dla terenu 
nieruchomości.  

W przyszłym tygodniu prześlę do Państwa również skany ww. protokołów uzgodnień i notatek z każdego ze spotkań 
jednak na każdym spotkaniu były zawsze przygotowywane 4 kopie po jednej dla TŻ, TSKŻ Projektanta oraz Ghelamco 
wiec powinni Państwo je mieć u siebie.  
 
Na początku przyszłego tygodnia prześlę propozycje mechanizmu „suwaka” w zakresie wyposażenia oraz stawek 
najmu dla TŻ w zależności od ilości m2 dla TSKŻ w nowym budynku.  
 
Z poważaniem  
Damian Wozniak  
 
 
 
 
 
 
.......................................................................................................................... 
 
Damian Woźniak 
 
Ghelamco | Warsaw 
Spire  
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From: Katarzyna Olszewska [mailto:k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl]  
Sent: Thursday, April 16, 2015 11:41 AM 
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To: Damian Woźniak 
Cc: 'Hubert Terentiew'; golda.tencer@teatr-zydowski.art.pl 
Subject: ostatnia wersja koncepcji architektonicznej 
 
Witam Panie Damianie, 
Zgodnie z wczorajszymi ustaleniami proszę o przesłanie ostatniej wersji koncepcji architektonicznej 
 
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 
 


