
 

 

Nowa Sarzyna, 28 kwietnia 2015 r. 

 

Informacja prasowa 

 

Kulczyk Foundation, CIECH Sarzyna oraz Zaczytani.org uroczyście podsumowali akcję wsparcia bibliotek 

z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 

 

28 kwietnia br. w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie przedstawiciele Kulczyk Foundation, CIECH Sarzyna 

oraz Zaczytani.org uroczyście podsumowali akcję przekazania dziecięcych mebli bibliotecznych oraz 

książek dla bibliotek z Miasta i Gminy. Jak zgodnie podkreślali organizatorzy wydarzenia, jego największym 

sukcesem jest realna poprawa zbiorów i infrastruktury lokalnych bibliotek. 

 

Zbiórka książek dla lokalnych bibliotek trwała od miesiąca i była skierowana do wszystkich mieszkańców. Specjalne 

kartony opatrzone logo Zaczytani.org rozmieszczone były w wybranych punktach na terenie Miasta i Gminy. 

Odbiorcami pozyskanych tą drogą książek będą placówki oświatowo – wychowawcze z terenu gminy. Celem akcji 

było upowszechnienie  wśród dzieci i młodzieży idei czytania, wzbogacenie zbiorów lokalnych bibliotek oraz 

podkreślenie ich ważnej funkcji w procesie kształcenia najmłodszych. Zbiórka stała się także doskonałą okazją do 

przejrzenia domowych biblioteczek i pozbycia się niepotrzebnych książek i tym samym dania im drugiego życia. 

 

Najważniejszym punktem wydarzenia było rozstrzygnięcie ogłoszonego 9 kwietnia br. konkursu plastycznego dla 

dzieci „Zaczytana Sowa z Nowej Sarzyny”, którego przedmiotem było stworzenie wizerunku sowy. Jego laureatami 

zostali: Karolina Wiatr (klasa II, miejscowość Jelna), Aleksandra Kostek (klasa VI, Sarzyna), Kacper Siuzdak (lat 4, 

Nowa Sarzyna). Prace konkursowe, które cechowała niezwykła kreatywność najmłodszych mieszkańców Nowej 

Sarzyny, oceniło Jury pod przewodnictwem Prezes Zarządu Kulczyk Foundation, Dominiki Kulczyk. W skład komisji 

weszli również: Proboszcz w Parafii pw. NMP Królowej Polski w Nowej Sarzynie ks. Kazimierz Kawa, Prezes 

Zarządu CIECH Sarzyna Andrzej Kopeć, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie Stanisław Kurlej oraz 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Jerzy Paul. Wszystkie prace konkursowe można było zobaczyć na 

specjalnej wystawie zorganizowanej w Ośrodku Kultury. 

 

- Z dzieciństwa pamiętam magię tego wyjątkowego miejsca, jakim jest biblioteka. Cieszę się niezmiernie, że dzięki 

wsparciu CIECH Sarzyna placówki oświatowo – wychowawcze z terenu gminy Nowa Sarzyna otrzymają nowe 

meble biblioteczne oraz dodatkowe książki, bo życie w przyjaźni z książką daje, jak napisał Umberto Eco „podwójne 

życie”. – powiedziała Dominika Kulczyk, Prezes Zarządu Kulczyk Foundation. 

 



 

Zorganizowanie akcji było możliwe dzięki zaangażowaniu finansowemu CIECH Sarzyna. Wsparcie inicjatyw 

służących rozwojowi lokalnych społeczności jest elementem filozofii całej Grupy CIECH, której częścią jest CIECH 

Sarzyna. 

 

- CIECH Sarzyna to zakład obecny w życiu lokalnej społeczności od prawie 80 lat. Jesteśmy ważną częścią życia 

Nowej Sarzyny. Cieszymy się, że tą akcją przyczynimy się do popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i pokażemy 

jak ciekawe i rozwojowe może być spędzanie wolnego czasu z książką.– powiedział Andrzej Kopeć, Prezes Zarządu 

CIECH Sarzyna. 

 

Grupa CIECH jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Posiada dobrze rozwiniętą strukturę produkcyjną (6 spółek) i sieć handlową w kraju oraz 

Europie i na świecie. Głównymi produktami Grupy są: soda kalcynowana (drugie miejsce jako dostawca w Europie), soda oczyszczona, sól, nawozy, środki ochrony 
roślin, żywice epoksydowe, poliestrowe i inne produkty chemii organicznej, mające zastosowanie w przemysłach szklarskim, meblowym, chemicznym, budownictwie 
i rolnictwie. 
Od lutego 2005 roku CIECH SA jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największymi akcjonariuszami spółki są: KI Chemistry s. à r. l.z 
siedzibą w Luksemburgu (51,14 proc. akcji i głosów na WZ), a także ING Otwarty Fundusz Emerytalny (9,49 proc.). Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.ciechgroup.com.  
 
Kontakt dla mediów 

Maciej Powroźnik, Rzecznik Grupy Chemicznej Ciech 

tel. (+48 22) 639 17 70, kom. 505 050 426, e-mail: maciej.powroznik@ciechgroup.com 

 
 
Informacje uzupełniające: 

 

CIECH Sarzyna (d. Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna SA) to jeden z wiodących w Polsce producentów 

środków ochrony roślin (herbicydów, fungicydów i zapraw nasiennych) z ponad 40 - letnią tradycją. Zakłady 

produkują także żywice epoksydowe, utwardzacze żywic, żywice poliestrowe nasycone i inne. Do najbardziej 

znanych znaków handlowych spółki należą herbicydy Chwastox. i Agrosar oraz żywice epoksydowe Epidian. Pełny 

asortyment produkcji obejmuje ponad tysiąc pozycji i ich odmian, w różnych postaciach chemicznych, formach 

użytkowych, opakowaniach, stosownie do rynku docelowego i aplikacji. Produkty CIECH Sarzyna stosowane są 

m.in. w przemyśle chemicznym, elektronicznym, budownictwie, rolnictwie i ogrodnictwie. 
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