
  

 

Warszawa, 1 czerwca 2021 roku 

Informacja prasowa 

 

CIECH Sarzyna udostępni teren pod budowę toru dla kolei magnetycznej 

 

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin oraz spółka należąca 
do Grupy CIECH, podpisała umowę z Nevomo (dawniej Hyper Poland), start-upem 
opracowującym pionierską technologię magrail, umożliwiającą pojazdom osiągnięcie 
prędkości rzędu 550 km/h na istniejących torach. Nevomo wydzierżawi od Spółki teren 
i infrastrukturę, dzięki którym będzie mogła wybudować pełnoskalowy tor testowy 
o długości 750 m. Prace rozpoczną się latem 2021 roku, a tor będzie najdłuższym obiektem 
do testowania pasywnej lewitacji magnetycznej w Europie. Nevomo to finalista trzeciej 
edycji programu InCredibles - programu akceleracyjno-mentoringowego, stworzonego 
przez Sebastiana Kulczyka, którego celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
z młodymi przedsiębiorcami. 

CIECH Sarzyna udostępni spółce Nevomo teren - z torem kolejowym i sąsiadującą z nim 
infrastrukturą oraz m.in. budynkiem biurowym i magazynem - znajdujący się na obszarze gminy 
Nowa Sarzyna, na Podkarpaciu. W przyszłości powstanie tam tor, na którym będą testowane 
pojazdy z układem napędu liniowego oraz lewitacji pasywnej, a także systemy energoelektroniczne 
do zasilania i sterowania wielosegmentowym silnikiem liniowym. Prace rozpoczną się latem 
2021 roku. 

- Budowa toru testowego w skali 1:1 na terenie udostępnionym przez spółkę CIECH Sarzyna to 
kolejny kamień milowy w rozwoju technologii magrail. Pomyślne przeprowadzenie tych testów 
otwiera drogę do pilotażowych wdrożeń technologii, które planowane są na lata 2022–2024. 
Oczekuje się, że już w 2025 roku technologia magrail będzie od strony technicznej w pełni gotowa 
do wprowadzenia na rynek – mówi Paweł Radziszewski, Członek Zarządu spółki Nevomo. 

Zaletą technologii magrail, korzystającej z koncepcji hyperloop (systemu magnetycznej kolei 
próżniowej) jest możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą kolejową bez konieczności 
wprowadzania zmian w taborze kolejowym. 

- CIECH wspiera innowacyjne rozwiązania odpowiadające na wyzwania otaczającego nas świata. 
Współpraca z Nevomo wpisuje się w filozofię naszego działania, w myśl której nowoczesny 
i otwarty na współpracę biznes jest źródłem pozytywnych zmian dla milionów ludzi na świecie. 
Cieszę się, że dołożymy niewielką cegiełkę do zbudowania prawdziwie rewolucyjnej technologii 
w transporcie publicznym – mówi Wojciech Babski, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna. 

CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH. Zlokalizowany w Nowej Sarzynie 
(woj. podkarpackie) zakład specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (AGRO) i jest ich 
największym polskim producentem oraz liderem sprzedaży na rynku herbicydów (środków 
chwastobójczych). Przewagą konkurencyjną Spółki jest m.in. jedna z najnowocześniejszych na 
świecie instalacji do produkcji MCPA – skutecznego i bezpiecznego środka chwastobójczego, 
a także 60 lat doświadczenia w produkcji środków ochrony roślin. Firma, poza kluczowymi krajami 
europejskimi, obsługuje także rynki w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii. Jej 
produkty trafiają do ponad 40 krajów całego świata. 

 



  

 

Kontakt dla mediów: 
Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH 
miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86. 

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach 
globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, 
największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu 
w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce 
producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz 
zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE. 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse 
Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments. 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie 
kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym 
świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, 
motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego. 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku 
jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej 
przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie. 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz 
www.ciechdlagospodarki.pl. 

 

----------- 

Firma Nevomo (wcześniej Hyper Poland) zajmuje się rozwojem technologii, która umożliwi szybką 
i etapową implementację systemów transportu inspirowanych koncepcją hyperloop 
z wykorzystaniem istniejących korytarzy oraz przepisów kolejowych. Przystosowując istniejącą 
infrastrukturę kolejową, firma chce umożliwić podróż pojazdami z prędkością do 550km/h. Będzie 
to możliwe dzięki opracowaniu technologii magrail – systemu kolei magnetycznej, który 
wykorzystuje istniejące korytarze transportowe kolei konwencjonalnych. W grudniu 2020 roku 
Nevomo zyskało nowego inwestora - Piotra Hüttera, odnoszącego sukcesy przedsiębiorcę 
farmaceutycznego. Łączna wartość środków zebranych przez Nevomo wynosi ponad 7,8 mln EUR. 
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