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height="100" /><br /><br />Organizatorom ekologicznej akcji Folia znika z budowy, w du�ej
mierze uda�o si� przekona�inwestor�, �e dzia�anie jednostki ma bezpo�rednie
prze�o�enie na rozwi�zanie globalnych problem� zwi�zanych z ochron� �rodowiska,
dlatego wykazuj� oni wi�sz� aktywno��oraz ch�niej anga�uj� si�w proekologiczne
inicjatywy.
Misja polegaj�ca na aktywizowaniu inwestor� w kierunku dba�o�ci i
poszanowania �rodowiska naturalnego okaza�a si�by� konsekwentnym i przemy�lanym
dzia�aniem pro publico bono. <br /><br /><strong>Jak <em>Folia znika z budowy</em> w
2011 roku</strong></p> <p>Prowadzona od trzydziestu miesi�y przez Xella Polska i
Interseroh, Organizacj� Odzysku akcja na rzecz ochrony �rodowiska odnotowa�a w drugim
kwartale bie��cego roku - tradycyjnie, jak w ubieg�ych latach - znaczny wzrost ilo�ci
zg�oszonych bud� w por�naniu z jego miesi�cami zimowymi. Jak zwykle, najwi�sze
zainteresowanie wykazali inwestorzy indywidualni - na wszystkie nowe zg�oszenia, a� 80%
pochodzi�o od os� prywatnych. Najwi�sz� aktywno��wykazali inwestorzy z wojew�ztwa
mazowieckiego, �l�skiego i wielkopolskiego, najmniejsz� z wojew�ztw: ma�opolskiego,
opolskiego, pomorskiego i dolno�l�skiego. <br /><br />Zwyczajowa aktywizacja akcji w
drugim kwartale roku podyktowana jest oczywi�cie popraw� warunk� pogodowych i
zwi�zanym z ni� o�ywieniem w sektorze budowlanym ? wzrost sprzeda�y w sektorze
materia�� budowlanych oraz du�a ilo��rozpocz�ych inwestycji. W 2011, podobnie jak w
roku ubieg�ym, odzwierciedlenie w ilo�ci zg�aszanych odbior� foli znalaz�a tak�e
ustabilizowana sytuacja na rynkach budowlanym i surowc� wt�nych ? utrzymuj�ca si�dobra
koniunktura i zadowalaj�ca kondycja polskiej gospodarki.<br /><br /><em>- Odbierane ilo�ci
przekracza�y w wi�szo�ci 3 m3, nie zdarza�y si�r�nie� problemy zwi�zane z
zanieczyszczeniami typowymi dla plac� budowy ? brudna, zachlapana cementem folia.
Wskazuje to na rosn�c� �wiadomo��uczestnik� akcji i cieszy ze wzgl�u na dalsz�
przydatno��surowca w procesie przetworzenia</em> - m�i<strong> Anna Grom?Parsons,
dyrektor zarz�dzaj�cy, Interseroh, Organizacja Odzysku</strong>.<em> - Ze wzgl�u na
zbli�aj�cy si�szczyt sezonu budowlanego spodziewamy si�wzrostu liczby zg�osze�nawet
o 50%, przemawia za tym tak�e rozpoznawalno��akcji oraz pozytywne jej opiniowanie przez
podmioty rynku budowlanego ? sieci handlowe, deweloper� czy firmy wykonawcze</em> ?
podsumowuje <strong>Anna Grom?Parsons</strong>.<br /><br /><strong>W trosce o
�rodowisko - fakty</strong></p> <p><em>Folia znika z budowy</em> jest niew�tpliwym
sukcesem, ale nie o sukces organizuj�cych j� firm tu chodzi, a o podj�e przez uczestnik�
rynku budowlanego konkretne dzia�ania na rzecz ochrony �rodowiska. <br /><br
/>Organizatorom uda�o si� odzyska��mieci, kt�e po przetworzeniu stanowi� cenny
surowiec do produkcji granulatu, ma�ych form plastikowych lub dobrej jako�ci paliwa
alternatywnego. Warto wiedzie� �e jako��paliwa zale�y od kaloryczno�ci surowca, z
kt�ego ono powstaje ? im wy�sza, tym lepsz� jako��paliwa mo�na z niego uzyska�
Kaloryczno��tworzyw sztucznych por�nuje si�z t�, kt�� ma olej czy gaz i wynosi 40-46
MJ/kg. To o wiele wi�ej ni� ma makulatura - ok. 11 MJ/kg, zu�yte drewno - ok. 18 MJ/kg lub
opony - ok. 29 MJ/kg. Oznacza to, �e z jednej tony przetworzonych odpad� foliowych mo�e
powsta�jedna tona wysokiej jako�ci paliwa alternatywnego.<br /><br /><em>- W Polsce
paliwa alternatywne wykorzystuj� g��nie cementownie</em> ? m�i <strong>Anna Waszczuk,
Analityk Rynku Xella Polska</strong>.<em> - Wed�ug danych Polskiego Stowarzyszenia
Cementowni w roku 2009 spalonych zosta�o ponad 750 tys. ton paliw z odpad�, co
pozwoli�o zast�pi�36% ciep�a w piecach obrotowych. W 2010 roku �rednia zast�pienia
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paliwa konwencjonalnego osi�gn� oko�o 45%, co oznacza zu�ycie oko�o 900 tys. ton
odpad� tj. a� o 20 % wi�ej ni� w poprzednim roku.</em> ? dodaje <strong>Anna
Waszczuk.</strong><br /><br />Wykorzystywanie energii pochodz�cej ze �r�e�
alternatywnych wp�ywa na oszcz�no�ci finansowe korzystaj�cych z niej firm ? cena paliwa
ze �r�e� odnawialnych jest zdecydowanie ni�sza ni� paliw konwencjonalnych. Poza tym
firma korzystaj�ca ze �r�e� alternatywnych przyczynia si�do ochrony �rodowiska poprzez
zmniejszenie ilo�ci odpad� trafiaj�cych na wysypiska �mieci, w wyniku czego mniej metali
ci�ich trafia do gleby i w� gruntowych, zatruwaj�c je. Potraktowanie odpad� jako
warto�ciowego materia�u do dalszego wykorzystania przyczynia si�tak�e do oszcz�zania
ograniczonych zasob� naturalnych m.in. ropy naftowej i gazu.<br /><br />Informacje o
zasadach prowadzenia akcji <em>Folia znika z budowy</em> mo�na uzyska�pod numerami
telefon� 22 742 10 26 lub 693 373 216 lub na stronach:<a
href="http://www.ytong-silka.pl/pl/content/folia_znika_z_budowy_1640.php" target="_blank">
http://www.ytong-silka.pl/pl/content/folia_znika_z_budowy_1640.php</a> lub <a
href="http://www.interseroh.com/" target="_blank">www.interseroh.com</a>.<br /><br
/>Zapraszamy tak�e do obejrzenia filmu o folii znikaj�cej z budowy:<br /> <a
href="http://www.youtube.com/user/BUDOWANEpl#p/u/0/ar9zc1Im7CA"
target="_blank">http://www.youtube.com/user/BUDOWANEpl#p/u/0/ar9zc1Im7CA</a><br /><br
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/></a></p> <hr /> <p>�</p> <p><strong>Firma XELLA Polska</strong><strong>
</strong><strong>Sp. z o.o</strong><strong>.</strong> oferuje produkty marki YTONG,
YTONG MULTIPOR, YTONG ENERGO i SILKA, stosowane w budownictwie mieszkaniowym.
Produkcja materia�� odbywa si�w 11 nowoczesnych zak�adach na terenie ca�ej Polski.
Sprzeda� firma Xella prowadzi poprzez sie�dystrybucji na terenie ca�ego kraju oraz w
krajach takich jak: Litwa, �otwa, Ukraina, obw� Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest
oko�o 700 os�.<br /><br /> Wi�ej informacji w serwisach: <a
href="http://newss.pl/biznes/zbieramy-cenne-odpady.html#_sub1565"
target="_blank">www.ytong-silka.pl</a>, <a href="http://www.budowane.pl/"
target="_blank">www.budowane.pl</a>, <a href="http://akademiamurowania.pl/"
target="_blank">www.akademiamurowania.pl</a>, <a
href="http://www.miastonoca.budowane.pl/"
target="_blank">www.miastonoca.budowane.pl</a>, <a
href="http://www.termodom.pl/termodompasywny/"
target="_blank">http://www.termodom.pl/termodompasywny/</a>, <a href="http://sklep.xella.pl/"
target="_blank">http://sklep.xella.pl</a>, <a href="http://www.inspiracje.budowane.pl/"
target="_blank">www.inspiracje.budowane.pl</a>, <a href="http://www.mulripor.budowane.pl/"
target="_blank">www.multipor.budowane.pl</a> oraz na blogach: <a
href="http://blog.xella.pl/budujemy" target="_blank">http://blog.xella.pl/budujemy</a>, <a
href="http://www.zdrowabudowa.pl/" target="_blank">www.ZdrowaBudowa.pl</a>.<br /><br
/><strong>Interseroh Organizacja Odzysku S.A.</strong> nale�y do mi�zynarodowego
koncernu Interseroh SE, zatrudniaj�cego ponad 1600 pracownik� na ca�ym �wiecie. Jako
niezale�ne przedsi�iorstwo dzia�aj�ce w �rodowisku mi�zynarodowym Interseroh
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Organizacja Odzysku S.A. oferuje swoim klientom szeroki wachlarz us�ug, od podstawowego
przej�ia ustawowego obowi�zku odzysku i recyklingu odpad� opakowaniowych a� po
kompleksowe rozwi�zania zwi�zane z gospodark� odpadami. <br />Wi�ej informacji w
serwisach: <a href="http://www.interseroh.com.pl/" target="_blank">www.interseroh.com.pl</a>,
<a href="http://www.interseroh.com/" target="_blank">www.interseroh.com</a></p>
<p><strong>Xella Polska</strong><br /> <strong><a
href="http://newss.pl/budownictwo/xella-polska-sp.-z-o.o.html">Wi�ej
informacji z firmy
Xella Polska ( PRESS BOX){jcomments on}</a></strong></p><div><a
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