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INTERNATIONAL SCHOOL IN LODZ SZKOŁA MIĘDZYNARODOWA W ŁODZI
One of the major initiatives in which IPCCI
is actively involved is the project of opening
an international school in Lodz. In March
held three meetings: 8 / 03 ﬁrst meeting
with Indian community and the British
School at which the decision was taken
and discussed about the need for a school ,
In the second meeting of 20/03 among
the Indian community of Lodz and city
administration which has expressed its
strong support for the project. The third
meeting of 31/03 involving interested
parents in the project, representatives of
the City of Lodz and the owners of British
International School of Cracow.
The project is developing. At the last
meeting BISC has conﬁrmed that it will
make every effort to start the new school in
September 2011. It is extremely important,
because many families, not just foreigners,
are concerned that their children should be
able to study in English language. BISC has
excellent experience in this, the ﬁrst school
established in Cracow 16 years ago has a
very good reputation as well as next school
in Wroclaw. The same standard and efforts
will be made available in the third facility,
Lodz.

Jedną w większych inicjatyw w jakiej
czynnie uczestniczy Izba jest projekt
otwarcia szkoły międzynarodowej w
Łodzi. W marcu odbyły się trzy
spotkania: 8/03 spotkanie pierwsze ze
społecznością hinduską oraz British
School na którym została podjęta
decyzja o potrzebie otwarcia szkoły,
20/03
spotkanie
przedstawicieli
społeczności
hinduskiej
oraz
przedstawicieli Miasta Łodzi, na którym
miasto wyraziło swoje głębokie poparcie
dla projektu oraz 31/03 rodziców
zainteresowanych
projektem,
przedstawicieli Miasta Łodzi oraz
właścicieli British International of
Cracow.
Projekt nabiera realnych kształtów. Na
ostatnim spotkaniu BISC potwierdziło,
że dołoży wszelkich starań aby zajęcia w
nowej szkole zaczęły się od września
2011. Jest to niezmiernie istotne, bo
wiele
rodzin,
nie
tylko
obcokrajowców,zainteresowanych jest
aby ich dzieci mogły podjąć naukę na
wyskoim poziomie, gdzie językiem
wykładowym jest angielski. BISC ma w
tej kwestii doskonałe doświadczenie,
pierwsza szkoła założona w Krakowie
16 lat temu cieszy się bardzo dobrą
renomą podobnie jak założona w
późniejszym
czasie
szkoła
we
Wrocławiu. Taki sam standard będzie
obowiązywał w trzeciej placówce w
Łodzi.
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POLISH BRANDED CLOTHING IN INDIA PROGNOZOWANE INWESTYCJA W INDIACH
A well known Polish clothing company is interested in the Indian
market . They have plans to open in Mumbai and Delhi branded
stores, clothes designed by a well known fashion designer . This
is a major break through; the Indian market is open to European
trends and clothes from the top shelf. IPCCI is doing some
market research and plans to organize meetings combined with a
fashion show.

Rynkiem indyjskim zainteresowana jest też jedna z większych i
bardziej oryginalnych ﬁrm odzieżowych. Są czynione wstępne
plany aby otworzyć w Mombaju i Delhi sklepy z markową,
projektowaną przez polskiego stylistę odzieżą. Jest to duży
przełom, rynek indyjski jest otwarty na trendy europejskie i ubrania
z najwyższej półki. Izba robi rozeznanie rynku i planuje
zorganizowanie spotkań połączonych z pokazem mody.

POLISH PRESIDENCY IN EU PLANY NA POLSKĄ PREZYDENTURĘ W UE
March was also intensive month concerning preparations for
the Polish presidency in the European Union.

Marzec to również intesywna praca nad przygotowaniami do
polskiej prezydentury w Unii Europejskiej.

In March, meetings were held with the Ministry of Foreign Affairs.
Mr. Tomasz Łukaszukiem and Ministry of commerce,
Mr.
Tomasz Ostaszewiczem. We were informed that the planned
trip for April 2011 to India of Waldemar Pawlak Ministry of
Commerce will not take place for technical reasons . During
the meeting at the Foreign Ministry we were informed that
there is a planned delegation of Monistry of Foreiegn affairs in the
wake of the Presidency of EU starting July 2011

Przedstawiciele Izby odbyli spotkania w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych z Panem dyrektorem Tomaszem Łukaszukiem
oraz w Ministerstwie z Panem dyrektorem Tomaszem
Ostaszewiczem. Zostaliśmy poinformowani, że planowany na
5/04 wyjazd do Indii Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka
się nie odbędzie z powodów organizacyjnych. Podczas
spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych uzyskaliśmy
informację, że przed objęciem prezydentury do Indii planowana
jest oﬁcjalna delegacja. Przed jego wyjazdem Izba planuje wraz
z Ministerstwem oraz partnerami semininarium biznesowe.

BUSINESS DELEGATION TO INDIA
DELEGACJA BIZNESOWA IZBY W INDIACH
In March, IPCCI
organized a
business delegation headed by the
Vice Chairman of the Board
Ms Anna Kalata
where the
companies like
Bis Tewes,
Tewes
Klima
http://www.tewesklima.com.pl and
vice-rector of the
Mazurian
University
of
Olsztyn
h t t p : / / w w w. u w m . e d u . p l
accompanied her.
The
company specializes in
manufacturing machinery and
equipment for food industry mainly dairy products and in the
ﬁeld of air conditioning, mechanical
ventilation and cooling. Fruitful
meetings
were held
with
representatives of Indian Chambers
of SMI and All India Association
to establish cooperation in
technology transfer, sale and joint
ventures.
In addition,
they
participated in a seminar and
conference of the Trans Chamber of
Commerce, based in Mumbai,
where Ms. Kalata is honorary
president.

W marcu odbyła się również delegacja
biznesowa IPCCI organizowana przez
Vice Prezes Izby Panią Annę Kalatę.
Uczestniczyły w niej prorektor
Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie / http://www.uwm.edu.pl,
Tewes Bis http://www.tewesbis.com.pl,
Tewes
Klima
/
http://www.tewesklima.com.pl/
oraz
prorektor Uniwersytetu WarmińskoMazurkskiego
w
Olsztynie
/
http://www.uwm.edu.pl.
Firmy
specjalizują się w produkcji maszyn i
urządzeń
oraz
całych
linii
technologicznych
dla
przemysłu
spożywczego – głównie mleczarskiego
oraz w dziedzinie klimatyzacji i
wentylacji
mechanicznej
oraz
chłodnictwie.
Odbyły się owocne
spotkania z przedstawicielami izb
indyjskich SMI, All India Assotiation
dotyczące nawiązania współpracy w
zakresie transferu technologii, sprzedaży
urzadzeń oraz joint venture. Dodatkowo
było zorganizowane seminarium i
konferencja z Transazjatycką Izbą
Gospodarczą z siedzibą w Mombaju,
gdzie Pani Kalata jest honorowym
Prezesem.
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UFLEX INVESTMENT INWESTYCJA UFLEX
We are please to inform that one of the biggest Indian investment
in Poland worth 150 b USD will be ﬁnalized this year. Flex Films
Europe Sp. z o.o. ( UFLEX ) will open its plant in 2012 in
Wrzesnia, 50 km from Poznan.

Informujemy, że jedna z nawiększych inwestycji indyjskich w Polsce
będzie sﬁnalizowana w tym roku. Flex Films Europa Sp.zo.o. część
UFLEX otworzy swój zakład w 2012 we Wrześni, 50 km od
Poznania.

www.ﬂexﬁlm.com

www.ﬂexﬁlm.com

On March 15 in a meeting with Mr. Pradeep Tyle the director
and Mr. Sundeep Saksena, expressed their satisfaction concerning
the support of the City Wrzesnia, infrastructure and investment
conditions. Thanks to this there will be an employment
opportunity for 300 people, which is a major success for the city
of 30,000.

W dniu 15 marca odbyło się spotkanie z Panem dyrektorem
Pradeep Tyle i Panem Sundeep Saksena, którzy byli bardzo
zadowoleni z przygotowanej przez władze miasta Wrześni
infrastruktury i warunków do inwestycji. Dzięki niej zyska
zatrudnienie minimum 150 osób, co jest dużym sukcesem dla
30000 miasta.

www.wrzesnia.pl

www.wrzesnia.pl

We congratulate them and we hope that the company Uﬂex will
soon join the members of the Board.

Złożyliśmy im gratulacje i oczekujemy, że ﬁrma Uﬂex w niedługim
czasie dołączy do członków Izby.

HOLI
Holi was celebrated on the March 20th at the Hare Krishna
Temple where Indian and Polish enjoyed this festival in harmony
and love.
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20 marca w świątyni Hare Kriszna obchodzno święto Holi. Jest to
hinduistyczne święto radości i wiosny obchodzone przeważnie w
dniu pełni księżyca w miesiącu phalguna (luty–marzec). Nazywane
jest również Festiwalem Kolorów i kojarzone z kolorowymi
proszkami do obsypywania przyjaciół. Geneza święta wywodzona
jest z różnych mitów indyjskich, zależnie od wyznawanej tradycji
hinduizmu (śiwaizm, wisznuizm) i rejonu Indii (stany północne,
wschodnie lub południowe).
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Marynarska Business Park
ul. Tasmowa 7, Bldg D 02-677 Warszawa
T: +48 22 520 28 02 / F: +48 22 520 28 86
E: committee@ipcci.pl W: http://www.ipcci.pl
www.facebook.com/ipccipl

designed by dotnpixel.pl

INDO POLISH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES (IPCCI),
is registered Organization with Polish Government with KRS Number : 0000315057

© Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland

March, 2011

Page 4

