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Powstanie Nowej Dêby by³o œci-
œle zwi¹zane z za³o¿eniem na terenach
Puszczy Sandomierskiej Centralnego
Okrêgu Przemys³owego. Wtedy to po-
stanowiono wybudowaæ w niewielkiej
wsi Dêba wytwórniê amunicji nr 3.
Wp³yw na decyzjê mia³ istniej¹cy w po-
bli¿u poligon wojskowy, na którym mo¿-
na by³o przeprowadzaæ próby z amu-
nicj¹, oraz po³o¿one w niedu¿ej odleg³o-
œci zak³ady przemys³u metalowego i che-
micznego. Pieni¹dze na budowê fabryki
pochodzi³y z francuskiej po¿yczki zbro-
jeniowej. W 1938 roku rozpoczêto bu-
dowê osiedla mieszkaniowego dla przy-
bywaj¹cych z ró¿nych stron polski fa-
chowców, g³ównie kadry technicznej.

Po wybuchu II wojny œwiatowej
Dêbê zajêli Niemcy, którzy dostosowa-
li fabrykê do swoich celów. Na terenach
nowodêbskiego poligonu wraz ze swo-
imi ¿o³nierzami æwiczy³a armia gene-
ra³a von Paulus’a, bezpoœrednio przy-
gotowuj¹ca wyprawê na Zwi¹zek Ra-
dziecki. W 1944 roku do Dêby wkro-
czy³a Armia Radziecka.

Po wojnie fabryka zosta³a odbu-
dowana i przekszta³cona w przedsiêbior-
stwo pañstwowe o nazwie Zak³ady Me-
talowe DEZAMET. Wtedy w³aœnie na-
st¹pi³ najwiêkszy rozwój tego zak³adu
oraz miejscowoœci. Obok wyrobów zbro-
jeniowych Zak³ady Metalowe produko-
wa³y ¿elazka, gofrownice, silniki moto-

cyklowe, motorowerowe i ³od-
ziowe, (bardzo udane kon-
strukcje, m.in. in¿. Wiatra).
Nadanie praw miejskich Dêbie
mia³o miejsce 31 grudnia
1961 roku. Wtedy te¿ zmienio-
no nazwê na Nowa Dêba. Dzi-
siaj Nowa Dêba liczy 12,3 tys.
mieszkañców, a razem z gmin¹
19,5 tys.

Nawa Dêba, jak zdecy-
dowana wiêkszoœæ miast tej
wielkoœci w Polsce, ma k³o-
poty z zaopatrzeniem ludno-
œci w ciep³o. W 1984 roku
zdecydowano siê na wprowa-
dzenie centralnego ogrzewa-
nia. Zaledwie po siedmiu la-
tach, wskutek niewydolnoœci
systemu i rozminiêcia siê po-
trzeb z mo¿liwoœciami, szereg
osiedli zdecydowa³o siê na
w³asne zasilanie w ciep³o,
najczêœciej oparte na gazie.
Po 23 latach pracy istniej¹cy
system sta³ siê bardzo kosz-
towny w utrzymaniu oraz za-
wodny ze wzglêdu na
oszczêdnoœciowe technolo-
gie, jakie by³y stosowane w
czasie jego budowy.

W konsekwencji sys-
tem grzewczy Nowej Dêby
dzia³a³ bardzo nieefektywnie.

W NOWEJ DÊBIE
PAL¥ ZRÊBKAMI

Pawe³ Wójcik

Dzisiaj polscy wytwórcy, czêœciowo na licencji,
czêœciowo  w oparciu o nasz¹ myœl techniczn¹,

oferuj¹ piece na biomasê o parametrach
konkurencyjnych dla konstrukcji niemieckich

czy francuskich – powiedzia³ prof. Maciej
Nowicki, prezes Fundacji EkoFundusz.
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Po wspomnianym wczeœniej od³¹cze-
niu lokalnych spó³dzielni mieszkanio-
wych, przestarza³a kot³ownia wêglowa
o mocy 40 MW dostarcza³a do miasta
energiê za poœrednictwem znaczenie
przewymiarowanej sieci, spalaj¹c rocz-
nie oko³o 4000 t wêgla.

Poniewa¿ atutem gminy jest fakt,
i¿ 51% jej powierzchni to lasy po daw-
nej Puszczy Sandomierskiej, oraz po-
niewa¿ inwestycje proekologiczne wy-
kazywa³y siê znacznie lepszymi warun-
kami finansowymi, tote¿ w³adze zde-
cydowa³y siê na budowê miejskiej cie-
p³owni opalanej biomas¹ w postaci
zrêbków drzewnych.

W ramach projektu przeprowa-
dzono kompleksow¹ modernizacjê sys-
temu grzewczego – kot³y wêglowe zo-
sta³y zast¹pione nowoczesn¹ kot³ow-
ni¹ na zrêbki drzewne, wyposa¿on¹ w
dwa kot³y o mocy 4,5 i 3,5 MW. Mniej-
szy kocio³ (3,5 MW) pracuje, gdy tem-
peratura na zewn¹trz nie spadnie poni-
¿ej –3oC. Gdy przekroczy tê granicê,
uruchamiany jest drugi, wiêkszy ko-
cio³. W celu stabilizacji dostaw i obni-
¿enia ceny paliwa dla nowej kot³owni,

w ramach projektu za³o¿one zosta³y
plantacje wierzby szybko rosn¹cej, za-
silanej naturalnym nawozem wapnio-
wo-organicznym. Nawóz  otrzymywa-
ny jest z osadów pozyskiwanych z miej-
skiej oczyszczalni œcieków, zmiesza-
nych z popio³em powsta³ym w proce-
sie spalania wierzby. Paliwo magazy-
nowane jest na terenie nowo zbudowa-
nej bazy paliwowej. Zrêbki drewna
przygotowywane s¹ na bazie za pomoc¹
rêbaka, a nastêpnie przewo¿one specja-
listycznym transportem samochodo-
wym na teren kot³owni, do magazynu
przykot³owego, sk¹d podawane s¹ bez-
poœrednio do kot³a.

Ciep³o z kot³owni przesy³ane jest
do budynków czêœciowo (ok. 1200 m)

przy pomocy nowej sieci cieplnej z rur
preizolowanych, w pozosta³ej czêœci
wykorzystywana jest dotychczasowa
sieæ niskoparametrowa.

Koszt ca³ej inwestycji siêgn¹³
nieco ponad 10 mln Z³, z czego dotacja
EkoFunduszu wynios³a 4,55 mln z³
(44,5% kosztów projektu).

– Dotacja ta zosta³a przeznaczo-
na na zakup podstawowych urz¹dzeñ
technologicznych kot³owni, takich jak

kot³y, wentylatory spalin, uk³ad odpy-
lania spalin, wentylatory powietrza
pierwotnego i wtórnego, zbiornik po-
œredni paliwa oraz czêœci dwuprzewo-
dowych sieci cieplnych niskoparame-
trowych – powiedzia³ Marian Lis, pre-
zes Zarz¹du i dyrektor naczelny Przed-
siêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Nowej Dêbie.

– Jeszcze niedawno musieliœmy
namawiaæ inwestorów do kupowania
pieców na biomasê wyprodukowanych
w krajach Europy Zachodniej. Dzisiaj
polscy wytwórcy, czêœciowo na licen-
cji, czêœciowo  w oparciu o nasz¹ myœl
techniczn¹, oferuj¹ piece na biomasê
o parametrach konkurencyjnych dla
konstrukcji niemieckich czy francu-

skich – powiedzia³ prof. Maciej Nowic-
ki, prezes Fundacji EkoFundusz.

Osobnym zagadnieniem realizo-
wanego projektu jest sprawa zaopatrze-
nia w paliwo. Z regu³y inwestycje w
piece opalane biomas¹ zwi¹zane s¹ z
problemami zaopatrzenia w ni¹.

W Nowej Dêbie zdecydowano siê
na za³o¿enie w³asnej plantacji wierzby
szybko rosn¹cej. Jej wielkoœæ nie jest wy-
starczaj¹ca, wynosi bowiem 95 ha, pod-

Problem wp³ywu wierzby na stosunki
wód gruntowych nie wystêpuje na
naszym terenie – powiedzia³ Piotr
Malinowski, plantator, w³aœciciel

oko³o 200 ha upraw wierzby
energetycznej – prawdopodobnie ze
wzglêdu na to, ¿e nasze tereny s¹

doœæ dobrze nawodnione.

W³asna baza paliwowa pozwala na przetwarzanie zarówno wierzby, jak i
odpadów drzewnych na przydatne w kot³owni zrêbki. Na fotografii zastaw

samochodu ciê¿arowego z polow¹ rêbark¹ pozwalaj¹ na ekonomiczny
transport paliwa z plantacji do miejsca sk³adowania.
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czas gdy dla pe³nego zaspokojenia po-
trzeb ciep³owni wraz z uwzglêdnieniem
re¿imów agrotechnicznych, plantacja
powinna wynosiæ oko³o 400 ha. Ale za-
daniem w³asnej plantacji jest przede
wszystkim stabilizacja cen i dostaw pa-
liwa. Zw³aszcza, ¿e zajmuj¹ce ponad
po³owê powierzchni gminy lasy oraz
miejscowi plantatorzy powinni w pe³-
ni zaspokoiæ zapotrzebowanie kot³ow-
ni na zrêbki.

Jak wspomniano, na plantacji
posadzono wierzby szybko rosn¹ce. Jest
to roœlina budz¹ca wœród osób zajmu-
j¹cych siê energetyk¹ ze Ÿróde³ odna-
wialnych spore emocje. Zastrze¿enia
budzi jej bardzo du¿e zapotrzebowa-
nie na wodê i co za tym idzie – bardzo
du¿a ingerencja w wody gruntowe.

– Ten problem nie wystêpuje na
naszym terenie – powiedzia³ Piotr
Malinowski, plantator, w³aœciciel oko-
³o 200 ha upraw wierzby energetycz-
nej – prawdopodobnie ze wzglêdu na
to, ¿e nasze tereny s¹ doœæ dobrze na-
wodnione.

– To jedno z najbardziej pol-
skich drzew – powiedzia³ Marian Lis

– a to wa¿ny argument, bowiem nie
chcieliœmy importowaæ gatunków
obcych dla naszego œrodowiska, jak
topinambur. A wierzba szybko roœnie,
mamy grunty doskonale spe³niaj¹ce
warunki hodowli wierzby oraz do-
datkowo wierzba oczyszcza nasze
wody gruntowe.

Iloœæ zrêbek wierzby energetycz-
nej w ogólnej masie paliwa wzrós³ z
2,17% w 2004 roku do blisko 25% w
roku bie¿¹cym.

Kot³ownia w Nowej Dêbie dostar-
cza ciep³o do 75 tys. m2 w 54 budyn-
kach komunalnych oraz pewnej licz-
by domów prywatnych i obiektów
przemys³owych. Przy wilgotnoœci
paliwa rzêdu 30–60% sprawnoœæ ko-
t³ów siêga 85%, a temperatura wody
wyjœciowej 95oC.

Przebudowa sieci i zmiana ko-
t³owni przynios³a spore korzyœci
pod³¹czonym do niej mieszkañcom.
Przeciêtna miesiêczna zaliczka w
poczet kosztów ogrzewania 1 m2 wy-
nosi w Nowej Dêbie 3,35 z³. W czasie
funkcjonowania starej kot³owni lo-
kator musia³ przy rozliczeniu rocz-

nym dop³acaæ oko³o 3,60 z³/m2

ogrzewanej powierzchni. Obecnie za-
miast dop³aty lokator otrzymuje
zwrot w wysokoœci ok. 1,80 z³/m2

rocznie, a w 2005 roku (szczególne
warunki klimatyczne) zwrot ten
siêgn¹³ nawet 3,12 z³/m2.

Efekty ekologiczne realizacji tej
inwestycji to przede wszystkim o 4000
ton mniejsza emisja wêgla w postaci
CO

2
 do powietrza. Wêgiel emitowany

ze spalania biomasy nie jest wliczany
do bilansu emisji gazów cieplarnia-
nych. Ponadto ca³y popió³, jak ju¿
wspomniano, jest obecnie wykorzysty-
wany do nawo¿enia plantacji wierzby,
a zatem w skali roku nie ma problemu z
utylizacj¹ czy sk³adowaniem 800 ton
popio³ów i ¿u¿la.

£¹czenie inwestycji w kot³owniê
na biomasê wraz z baz¹ surowcow¹,
przynajmniej w czêœci pozwalaj¹c¹ za-
spokoiæ potrzeby paliwowe, wydaje siê
byæ interesuj¹cym rozwi¹zaniem dla
wielu gmin, które stoj¹ przed koniecz-
noœci¹ termomodernizacji swoich sys-
temów grzewczych.

Tekst i zdjêcia: Pawe³ Wójcik


