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- Jesteśmy
energetycznie
§amowystarczalni
- cieszy się
ks. Jerzy Tomeczek,
proboszcz parafii
w Koźlu-Rogach.
Przy kościele
stanęta farma
fotowoltajczna.

W ffi W tymkościelete-
Wffi"ffiffi raznawetrynny
WWWW są podgrzewane
W W (żeby śnieg spły-

wał). To nie fanaberia probosz-
cza czy rady parafialnej. - Przy-
gotowując koncepcję komplek-
sowej odnowy naszego kościoła,
założyłem wykorzystanie naj -

nowocześniej szych technolo-
gii, żebywszystko mogło słu-
żyć jeszcze co najmniej przez
kilkadziesiąt lat - mówi ks.Je-
rzy Tomeczek, proboszcz para-
fii Matki Bożej Królowej Świata
w Ro gach, dzielnicy Kędzierzy-
na-Koźla. To pierwsza parafia
w diecezji opolskiej, która całą
energię na potrzeby oświetlenia
i ogrzewania ogromnego kościo-
ła oraz plebanii czerpie z energii
słonecznej. Obok świątyni utwo-
rzona została farma fotowolta-
iczna - sporejwielkości zestaw
paneli czerpiących energię sło-
neczną i przetwarzający ją na
energię elektryczną. Dawniej
w sezonie na ogrzanie kościo-
ła w ciągu miesiąca zużywano
10 tonwęgla.

Kośclót NA Tv§lĄcE
WlERilYCH
Konsekrowanyw 1960 r. ko-

ściół w Rogach jest ogromny. Ma
900 miejsc siedzących. - Zapro-
jektowany został na znacznie
większą liczbę wiernych, ponie-

waż kiedy go budowano, istniaĘ
miej skie plany wybudowania
tutai kilkutysięcznego osiedla
bloków. Potem plany zmienio-
no, bo tu jest teren zalewowy
- tłumaczyks. Tomeczek, Rogi
związane były zawsze z tutejszą
stocznią r zeczną. Kiedy budo-
wano kościół, pracowało w niej
2500 ludzi. Dzisiaj - 250. Parafia
liczy obecnie 1997 mieszkań-
ców. - Regularnie praktykuje
jedna trzecia - informuje pro-
boszcz. Ksiądz Tomeczek ob-

iął parafię w Rogach pięć lat
temu, po pierwszym, zasłużo-
nym i długoletnim proboszczu
ks, prałacie Marianie Pleśniaku,
który przeszedł na emeryturę.
W następnym roku po przyj-
ściu do Rogów nowy proboszcz
zaczął pr zy gotowywać doku-
mentację techniczno-budowlaną
kompleksowej odnowy i remon-
tu kościoła o dość nietypowej
architekturze i planie. Ma on

kształt rotundy, wielką kopu-
łę i sporej wie]kości świetlik,
którego remont okazał się wy-
zwaniem, W budynku kościoła
mieści się także podziemna ka-
plica i kilkanaście pomieszczeń
o charakterze duszpasterskim
i gospodarczym. Schody prowa-
dzące do kościoła mają 1ó stop-
ni. To duża przeszkoda dla osób
starszych i niepełnosprawnych.

kornpttxsown
oDNoWA
Od czasu ustanowienia para-

fii w 1980 r. trzy razy nawiedza-
ły jąwielkie powodzie, ostatnia
w 2010 r. W czasie największej
z nich (1997) plebania - poło-
żona i tak dość wysoko - zala-
na była do połowy wysokiego
parteru. W 2016 r. przez Rogi
przeszła trąba powietrzna, któ-
ra wyrządziła wielkie szkody
w kilkudziesięciu gospodar-
stwach, także przy plebanii.

Czas i żywioły zrobiły swoje
w strukturze budynku. - Pa-
rafia doświadczana mocno, nie
ma co mówić. Wstępny koszto-
rys kompleksowego remontu
wyszedł na 2,5 mln zł. To było
nie do zrobieniaw ramach skła-
dek parafian. Ale od czego jest
głowa? - mówi ks. Tomeczek.
Ksiądz postanowił skorzystać
z państwowego proglamu ogra-
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A. lJloczystość odpustu,
stranci chyba nie zgasili jednej

§ Winila

niczania emisji CO2 oferującego 40-\ecia parafii,
i starszych osób,
Poilcząs uloczystościduże dotacje do projektów ter- 60-1ecia kościołą świeczki, proszę sprawdzić" -

momodeTnizac ji i przebudowy i 8O. ulodzin ks. Pleśniaka mówiks. Tomeczek. Dzięki sta- V

ogrzewania z wykorzystaniem łemu monitoringowi kościół jest poświęcono tablicę

odnawialnych źródeł energrl. otwarty przez cały dzień. - I lu- upamiętniającą
pochodzącego stąd

Kiedy przygotowywał pro-
świ qĘni. Pr z ewo dn i czyl

dzie przychodzą w ciągu dnia
zaginionego w Alpach

jekt do Narodowego Funduszu jej bp Andlzej Czaja.
na modlitwę wbocznej kapli ks. Kl zysztoJa G rzy wo c za.

Óchrony Środowiska i Gospo- cy, palą tam świeczki - zauwa-

darki Wodnej, skrócono termrn ża duszpasterz. Równolegle

składania wniosków. Pośpiech Z pracami nad termomoderni-

byłniesamowity. - Pamiętam mów, iakie pojawiły się w toku zacjątrwałyremont i renowacja

jak dziś, ostatni dzień to był 31 prac trwających od połowy2018 wnętrza kościoła. - Odnowie-

marca, piątek, Wyiechałem do roku, - Dzisiaj nasz kościółma nie 1500 m kw. ma]owideł na

Warszawy po porannej Mszy najno]Mo cz eśn iejsze r oz:wiąza- kopule i w prezbiterium, reno-

i powiedziałem ludziom, że je- nia - cieszy się proboszcz i snuie wacia i złocenie rzeźb, ołtarzy,

śli nie wrócę na popołudniową dalsze plany zagospodarowania odnowienie ławek i pomiesz-

DrogęKrzyżową, niech sami |ą sporej przestrzenr parafialnej czeń pomocniczych, ogrzewanie

odprawiąi modlą się za mnie. wokół kościoła i plebanii, m.ln. podłogowe - proboszcz wylicza

Zdążyłemna IV stację - śmie- stawu i zieleni. najważniej sze zadania. - Kiedy

je się proboszcz z Rogów. Efekt ludzie po remoncie weszli do

- projekt parafii został przyjęty Dn luDzl I BoGA kościoła, nie kryli zaskoczenra na prąd dla 20 domów jedno-

iako jedyny z 7 w naszej diece- Remont i renowacja prowa- i zadowolenia - mówi ksiądz rodzinnych. Trzeba dodać, że

zji. Wartość projektu - niecałe dzonebyĘ z myślą o potrzebach i podkreśla, że bywał zbudo- 30 proc. wyprodukowanego

2 mln zł, wtym dotacjaFundu- ludzi. Przed kościołem stanęła wany ofiarnościąwiernych. prądu oddajemy do państwo-

szu w kwocie 1, 75 mln zł. W ra- winda, w budynku utworzo- Reagowali, gdy pojawiały się vl"] sieci energetycznej. Myślę,

mach projektu powstała m.in. nonowocześniewyposażone potrzeby i widzieli, że robota że jest to rozwiązanie przyszło-

farma fotowoltaiczna, norvocze- pomieszczenia sanitarne, wo- idzie. Czasem wkopertachzpie- ścioweNie wiemy, iak będzie

sna instalacja g r zew czakościoła, kółkościołaposadzonosto no- niędzmibyływzruszaiącedopi u/yglądała sytuacja w najbliż-

przeprowadzono termomoder- wych drzew. Zamontowano ski, np. ,,Dzisiaj sąmojeurodzi- szych]atach. Kościoły trzeba

nizacię budynkłr, wymieniono kamery skierowane na ołtarz, ny. ]ak nie podziękować naszej utrzymać, ato generu]e spoTe

wszystkie okna (220!) i 18 drzwi. dzięki którym można stale ob- Mateczce" _mówi. koszty. Ta instalacja ma nam za-

- Największym wyzwaniem był serwować, co dzieje się w świą- pewnrc ciągłość energetyczną

remont świetlika. Firmy po ko- tyni. - To przydało się w cza- PłnłrlłPRODUKUrE naprzyszłelata. Ważny iest też

lei się wycofywały, bo nikt nie sie pandemii, kiedy mieliśmy MEGAWATY aspekt ekologiczny tych dzia-

chciał dać gwarancji, że jego szy- zaskakuj ąco wielu obserwato- - Na początku wielu nie łań.Renowacjawnętrzazkolei

by, nawetwzmacniane, nie po- rów lr4szy św, modlitw i nabo- wierzyło, że to nam się uda wpłynęła na poprawę estety-

pękają z powodu naprężeń w ca- żeństw, takżez zagranicy. To i sprawdzi. A dzisiaj wRogach ki i piękna naszego kościoła.

jest ważne zwłaszcza podczas już kilkadziesiąt domów czer- Piękno raduje oczy, ale i po-

oz

łe j konstrukcji kopuły i świetli-
ka. ostatecznie świetlik został pogrzebów, w których krew- pie energię z paneli słonecz- budza serce do konkretnych

zrobiony dzięki nowatorskiemu ni i znajomi zmarłego, miesz- nych - podkreśla proboszcz. działań. Duchowość potrzebuje

rozwiązaniu, któreuniezależnia kający obecnie daleko, mogą Instalacj a fotowoltaiczna przy pięknego otoczenia. Miejsce do

go odkonstrukcji resztybudyn- wtensposób uczestniczyć. Ka- kościele jest obecnie w stanie modlitwy musi dobrze wyglą-

ku - mówiks.JerzyTomeczek. mera przydaje się takżeprzy wyprodukować ponad50mega- dać- podsumowuje wielkie in-

Totylko ieden z przykładówroz- innych okazjach, Kiedyśdosta- watogodzinrocznie, -Tomniej westycjew niewielkiej parafii

Wlazan technicznych i proble- łem SMS:,,Proszę

lvww.opole.9osc.p1

księdza, mini- więcejrocznezapotrzebowanie ks. Jerzy Tomeczek.
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