
From: Damian Woźniak
Sent: Wednesday, June 8, 2016 9:43 AM
To: 'Subda Aneta' <asubda@um.warszawa.pl>; Thun-Janowski Tomasz
<tjanowski@um.warszawa.pl>; m.biadun@um.warszawa.pl; 'sekretariat-jj@um.warszawa.pl'
<sekretariat-jj@um.warszawa.pl>; jjozwiak@um.warszawa.pl
Cc: Marcin Duda <marcin.duda@ghelamco.com>; Joanna Krawczyk-Nasiłowska
<joanna.krawczyk-nasilowska@ghelamco.com>
Subject: pismo ws. zespołu negocjacyjnego

Witam Pani Aneto,

Oczywiście, że można przekazać moje dane kontaktowe.

Już rozmawiałem dzisiaj rano z Asystentką z sekretariatu p.  Prezydenta Jóźwiaka.

Spotkanie wstępnie jest planowane dopiero na 22 czerwca - to potwierdzenia.

Rozumiemy odległy termin na spotkanie - jednak przed tym terminem musimy zająć z
najbliższych dniach stanowisko względem postanowień WINB oraz faktu kontynuowania
działalności przez Teatr w obecnej siedzibie oraz komentarzy w mediach. Do tego czasu
uznajemy, że sytuacja jest bez zmian.

Ustaliliśmy w ub. piątek wspólny komunikat z TŻ w zeszłym tygodniu i kwesCe komunikacji w
tym tygodniu.  Od poniedziałku pojawia się szereg nieprawdziwych informacji ze strony TŻ oraz
naruszeń praw właściciela budynku ze strony TŻ.  Nie akceptujemy takich działań.

Planujemy zarówno konferencje prasową oraz zaproponowaliśmy aktorom i pracownikom
spotkanie w przyszłym tygodniu, żeby mogli być również z naszej strony poinformowani o
sytuacji i aby mogli sami zapoznać się z dokumentacją gdyż permanentnie dzwonią i piszą do nas
czy prawdą jest to co usłyszeli od Dyrekcji. Niestety to co usłyszeli prawdą nie jest o czym
świadczą dokumenty i korespondencja w naszym posiadaniu.

Pozdrawiam

Damian Wozniak

FW:	pismo	ws.	zespołu	negocjacyjnego 	
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From: Subda Aneta [mailto:asubda@um.warszawa.pl]
Sent: Wednesday, June 8, 2016 9:28 AM
To: Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>
Subject: Dzień dobry, pismo ws. zespołu negocjacyjnego

Dzień dobry,

czy w związku z utrudnionym kontaktem mailowym mogę przesłać

pana nr komórkowy Sekretariatowi Prezydenta?

--

Aneta Subda

Naczelnik wydziału w biurze

URZĄD M.ST. WARSZAWY

Biuro Kultury (KU)

Wydział Instytucji Kultury m.st. Warszawy

ul. Niecała 2, pokój 323, 00-098 Warszawa

tel. +48224430356

faks +48224430322

asubda@um.warszawa.pl

www.um.warszawa.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.

Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.

Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

From: Damian Woźniak [mailto:damian.wozniak@ghelamco.com]
Sent: Tuesday, June 07, 2016 7:00 PM
To: Subda Aneta
Subject: RE: pismo ws. zespołu negocjacyjnego

Witam

OK, czekamy na propozycje terminów.

Dziękuje.

Damian Wozniak

FW:	pismo	ws.	zespołu	negocjacyjnego 	
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From: Subda Aneta [mailto:asubda@um.warszawa.pl]
Sent: Tuesday, June 7, 2016 6:59 PM
To: Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>
Subject: Re: pismo ws. zespołu negocjacyjnego

Ze wzgledu na sesje Rady Miasta mysle ze czwartek jest terminem malo prawdopodobnym,ale
tak jak pisalam czekamy na potwierdzenie terminu przez Prezydenta.

--

Aneta Subda

Naczelnik wydziału w biurze

URZĄD M.ST. WARSZAWY

Biuro Kultury (KU)

Wydział Instytucji Kultury m.st. Warszawy

ul. Niecała 2, pokój 323, 00-098 Warszawa

tel. +48224430356

faks +48224430322

asubda@um.warszawa.pl

www.um.warszawa.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.

Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.

Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

Dnia 7 cze 2016 o godz. 18:54 Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com> napisał(a):

Witam,

Dziękuje za informacje. Czekam zatem na kontakt. W najbliższy czw.- pt. jestem poza
dostępem do maila i ograniczoną opcją korzystania telefonu – sms. Odnośnie
terminów to chciałbym skorygować godziny dostępne dostępne z naszej strony
(zmiana tylko w pozycji godzin czwartkowych):

1)  wtorek 14.06.16 od. godz. 10.30 do 12.00 lub po 15.30

2) Środa 15.06.16 od godz. 10 do 12; po 14.00

3) Czwartek 15.06.16 od godz. 10.30 do 13.00

Pozdrawiam

FW:	pismo	ws.	zespołu	negocjacyjnego 	
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Damian Wozniak

From: Subda Aneta [mailto:asubda@um.warszawa.pl]
Sent: Tuesday, June 7, 2016 6:43 PM
To: Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>
Cc: Thun-Janowski Tomasz <tjanowski@um.warszawa.pl>; Szwajcowska Joanna
<jszwajcowska@um.warszawa.pl>
Subject: Re: pismo ws. zespołu negocjacyjnego

Dziękuję za przesłane propozycje terminów spotkań i uprzejmie informuję,że w
sprawie wybranego terminu skontaktuje się z Panem sekretariat prez.Jarosława
Jóźwiaka.

--

Aneta Subda

Naczelnik wydziału w biurze

URZĄD M.ST. WARSZAWY

Biuro Kultury (KU)

Wydział Instytucji Kultury m.st. Warszawy

ul. Niecała 2, pokój 323, 00-098 Warszawa

tel. +48224430356

faks +48224430322

asubda@um.warszawa.pl

www.um.warszawa.pl
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Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.

Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.

Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

Dnia 7 cze 2016 o godz. 14:31 Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>
napisał(a):

Witam,

Dziękuję za maila z pismem. Potwierdzę informację od pozostałych 2 osób
z naszego zespołu odnośnie możliwych terminów.
W czwartek oraz piątek jestem poza Warszawą.

Czy ew. jutrzejszy dzień, 8.06.16 o godz. 15.00 jest odpowiedni ?

Kolejne proponowane daty w  przyszłym tygodniu:

FW:	pismo	ws.	zespołu	negocjacyjnego 	
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1)  wtorek 14.06.16 od. godz. 10.30 do 12.00 lub po 15.30

2) Środa 15.06.16 od godz. 10 do 12; po 14.00

3) Czwartek 15.06.16 od godz. 9.00 do 13.00

Pozdrawiam

Damian Wozniak

From: Subda Aneta [mailto:asubda@um.warszawa.pl]
Sent: Tuesday, June 7, 2016 1:37 PM
To: Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>
Cc: Thun-Janowski Tomasz <tjanowski@um.warszawa.pl>
Subject: pismo ws. zespołu negocjacyjnego

Szanowny Panie,

w załączeniu przesyłam pismo ws. powołania

zespołu negocjacyjnego oraz wyznaczenia przez

Państwa terminu spotkania.

Serdecznie pozdrawiam

--

Aneta Subda

Naczelnik wydziału w biurze

URZĄD M.ST. WARSZAWY

Biuro Kultury (KU)

Wydział Instytucji Kultury m.st. Warszawy

ul. Niecała 2, pokój 323, 00-098 Warszawa

tel. +48224430356

faks +48224430322

asubda@um.warszawa.pl

www.um.warszawa.pl
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Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.

Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.

Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

FW:	pismo	ws.	zespołu	negocjacyjnego 	

5	z	5 2016-06-09	11:09


