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Historia obecnej drużyny 
ma swoje początki w 2017 
roku, kiedy to grupa znajo-
mych wpadła na pomysł na 
spędzanie wolnego czasu  
i zgłosiła swój udział w tur-
nieju halowej piłki nożnej  
w Miękini. Od tego momen-
tu wszystko się zaczęło. 
Młodzi i zmotywowani za-
braliśmy się od razu do 
ciężkiej pracy. Zebraliśmy 
drużynę, zakupiliśmy stro-
je, zaczęliśmy regularnie 
się spotykać i trenować nie-
zależnie od pogody. Był tyl-
ko jeden problem: jak naz- 
wać drużynę? Wtedy przypomnieliśmy sobie opowieści 
naszych ojców i dziadków o drużynie, która sławiła 
niegdyś naszą gminę - niezapomniany Huragan Mrozów. 
Niestety, pomimo odnoszenia wielu sukcesów, przestał on 
istnieć, kiedy większości z nas nie było jeszcze na świecie. 
Długo się nie zastanawiając i chcąc w jakiś sposób dać 
radość starszym kibicom, postanowiliśmy reaktywować 
Huragan. Nikt nie myślał jeszcze wtedy o stworzeniu 
drużyny poza ligą halową, a naszym celem było jedynie 
dobre zaprezentowanie się na turnieju w Miękini, gdzie 
dając z siebie wszystko ostatecznie zajęliśmy 3 miejsce. 
Pomyśleliśmy, że jak na "zbieraninę" chłopaków, którzy 
widywali się na boisku jedynie od czasu do czasu, jest to 
bardzo dobry rezultat. Bez wahania stwierdziliśmy, że za 
rok ponownie wystartujemy. Tak też się stało. Tym razem 
zaproponowaliśmy udział w turnieju również starszym, 
bardziej od nas doświadczonym kolegom, którzy widząc 
nasz zapał zgodzili się zagrać. Na drugim turnieju udało 
nam się dostać do 1 ligi, przez co zyskaliśmy pewności 
siebie. Jednak nie satysfakcjonowało nas już czekanie cały 
rok do kolejnych rozgrywek - postanowiliśmy spróbować  
sił na większej, trawiastej murawie. Odzew w drużynie był 
pozytywny, chociaż pojawiły się obawy, czy zdołamy 
stworzyć drużynę grającą tym razem aż w 11 zawodników 
- to jednak już nie to samo co gra na sali. 

Ale stało się - zarejestrowaliśmy 
oficjalnie stowarzyszenie, zna-
leźliśmy sponsorów, zakupiliśmy 
sprzęt niezbędny do gry i tre-
ningów. Dzięki hojności spon-
sorów i przy udziale składek 
własnych drużyna wzbogaciła 
się o kilka piłek treningowych,  
3 komplety strojów, niezbędnik 
pierwszej pomocy medycznej. 
Zaczęliśmy trenować częściej  
i jeszcze ciężej. Organizowa-
liśmy mecze towarzyskie, aby 
przed sezonem dobrze się zgrać 
i sprawdzić z innymi drużynami. 
Dobre wyniki, które uzyskiwa-
liśmy w sparingach, dały piłka- 

rzom nadzieję na dobry start w nadchodzącym sezonie. 
Dzięki doświadczeniu osób z zarządu drużyny udało się 
sprawnie dopełnić wszystkich formalności tak, aby Huragan 
Mrozów mógł zacząć oficjalnie grać. W ten o to sposób  
1 września 2019 roku zagraliśmy nasz pierwszy mecz w C 
klasie rozgrywek. Pomimo początkowo słabych wyników nie 
zniechęciliśmy się i dalej spotykaliśmy się i trenowaliśmy.  

Warto zaznaczyć, że od samego początku dostajemy duże 
wsparcie kibiców, których z meczu na mecz jest coraz 
więcej. Dzięki ich dopingowi i ciężkiej pracy całej drużyny 
obecnie znajdujemy się na górze tabeli, wygrywając mecz 
za meczem. Mamy też nadzieję na awans i liczymy na to, że 
w przyszłym sezonie spotkamy się na boiskach wyższej 
klasy rozgrywkowej. Jesteśmy przykładem, że zawsze warto 
dążyć do celu i nigdy nie należy się poddawać. Swoją grą 
chcemy dawać sobie, jak i kibicom dużo radości. Mamy 
wielką nadzieję na kontynuowanie wspaniałej historii 
Huraganu Mrozów. 

Jeśli zechcieliby Państwo wspomóc naszą pasję to 
serdecznie zapraszamy na nasze mecze oraz do przekazania 
darowizny, z których środki przeznaczamy na bieżące 
finansowanie działalności drużyny: 
STOWARZYSZENIE „HURAGAN MROZÓW" 
ul. Polna 1b, 55-330 Mrozów 
nr konta  64 1140 2004 0000 3502 7932 1815 
z dopiskiem: DAROWIZNA 
Zapraszamy również na nasz profil na FB, gdzie na bieżąco 
chwalimy się sukcesami. 
 

HURAGAN już w Mrozowie 

A na następnej stronie … 
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W tym roku po raz pierwszy w Mrozowie świętowaliśmy 
wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych,  urządzając Po-
chód i Bal Świętych. Wydarzenie przygotowało Stowarzy-
szenie „MROZOVIA”, chcąc w ten sposób z jednej strony 
zorganizować pozytywną alternatywę do zabaw 
halloweenowych, z drugiej zaś stworzyć nową lokalną tra-
dycję opartą na polskiej kulturze, w której święci odgry-
wają dużą rolę, jako nasi orędownicy czy patronowie.   

Jako organizatorzy mieliśmy ogromne obawy co do fre-
kwencji z powodu dużego ochłodzenia w tym dniu, ale 
zostaliśmy mile zaskoczeni obecnością całych rodzin – dzie-
ci, dorosłych i młodzieży. Wyruszyliśmy spod kościoła za-
opatrzeni w balony, pochodnie i flagi, tworząc świecący 
kolorowy Pochód. Dużo osób było pięknie przebranych za 
swoich patronów bądź ulubionych świętych. Idąc w rytmie 
piosenek religijnych dotarliśmy do świetlicy wiejskiej 
zaaranżowanej niebiańsko. Tam odbył się Bal Świętych. 
Tańczyliśmy na nim tańce integracyjne prowadzone żywio-
łowo przez młodzież, przy których bawili się wszyscy -  
i dzieci i dorośli. Najmłodsi też chętnie brali udział w kon-
kursach, m. in. w quizie o świętych, w układaniu puzzli  
z wizerunkami świętych, szukaniu kluczy św. Piotra. Odbył 
się również konkurs na najciekawszy strój, w którym wy-
grała św. Joanna d’Arc zostając królową balu. Wśród 
obecnych na balu świętych był jeszcze św. Jerzy, Archanioł 
Michał, św. Elżbieta, św. Jadwiga Śląska, św. Dorota,  
bł. Benigna, Maryja, św. Józef, św. Jan XXIII czy  
św. Maksymilian Kolbe i wielu innych. Szczególny podziw 
budziły wykonane własnoręcznie, z najdrobniejszymi deta-
lami stroje. Na wzmocnienie sił do zabaw i tańców był 
słodki poczęstunek z prawdziwą niebiańską atrakcją – 
fontanną z czekoladą. 

Pochód i Bal Świętych 

 
 

W wydarzeniu wzięło udział ok. 70 osób. Radość, entuz-
jazm i wiele pozytywnych opinii uczestników motywuje nas 
– organizatorów do kontynuowania tych wydarzeń  
w przyszłości. Mamy świadomość, że bez pomocy wspania-
łej młodzieży nie udałoby się tak pięknie przeprowadzić tej 
uroczystości. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni za pomoc,  
w tym Ewie Krause, Liturgicznej Służbie Ołtarza i har-
cerzom z Miękińskiego Szczepu Ha2o. Dużym wsparciem 
była dla nas pomoc instruktorki świetlicy w Mrozowie,  
z którą wcześniej zorganizowaliśmy warsztaty z wykony-
wania gigantycznych kwiatów. Posłużyły nam one do de-
koracji sali balowej. Zaistnieliśmy również w mediach, 
gdyż  zaproszenie na nasze wydarzenie pojawiło się na 
stronach wrocławskiego Gościa Niedzielnego (tam też 
zamieszczona została relacja po imprezie) oraz na TVP 
INFO. Pochód był relacjonowany na żywo przez telewizję 
Polsat News.  Warsztaty, Pochód i Bal Świętych tworzyły 
projekt sfinansowany przez Gminę Miękinia w ramach 
konkursu ogłoszonego dla organizacji pozarządowych. 
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Niektórzy mieszkańcy Mrozowa już pewnie zauważyli, że na 
początku listopada, na ścianie budynku Biblioteki, przy  
ul. B. Chrobrego pojawiło się małe urządzenie wyposażone  
w lampę zmieniającą kolory od zielonego, poprzez poma-
rańczowy do czerwonego. Jest to Air-Fox - laserowy czujnik 
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2.5. Kolor 
wskazuje aktualną jakość powietrza (przykładowo – zielony – 
bardzo dobra, ciemnoczerwony – bardzo zła). Dostęp do 
danych z czujnika można uzyskać za pośrednictwem strony 
air-fox.pl lub przez aplikację Air-Fox. 

W sumie dobrze jest znać jakość powietrza w danym mo-
mencie, tylko czy ta wiedza nam się do czegoś przyda? Jaki 
mamy wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza w naszej wsi? Jaki mamy wpływ na to czym palą  
w swoich piecach nasi sąsiedzi? Jeśli jest bardzo źle - to 
czujemy to własnym nosem…Możemy też wskazać, z których 
kominów emitowanych jest najwięcej zanieczyszczeń…  

Każdy sposób uświadamia-
nia jest dobry, a tak chyba 
należy traktować zainstalowa-
ne w naszej gminie tzw. czuj-
niki niskokosztowe jakości po-
wietrza. Śledząc w Internecie 
informacje na temat stężeń 
pyłu zawieszone-
go PM10 i PM2.5, 
które są genero-
wane za pomocą 
czujników nisko-
kosztowych, nale-
ży mieć na uwa-
dze, iż pomiary te 
mogą być obar-
czone bardzo du-
żym błędem.  

 

Wiele czujników zdecydowanie zawyża pomiary w stosunku 
do pomiarów referencyjnych prowadzonych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska, zwłaszcza w warunkach dużej wilgot-
ności powietrza. Czujniki niskokosztowe nie są urządzeniami 
pracującymi zgodnie z metodyką referencyjną. Aby czujnik 
został uznany za równoważny do metody referencyjnej musi 
przejść badania równoważności i uzyskać certyfikat to po-
twierdzający. Do tej pory żaden z czujników niskokosztowych 
dostępnych na rynku takiego certyfikatu nie uzyskał. W sie-
ciach PMŚ wielką wagę przykłada się do przestrzegania 
jakości wykonywanych pomiarów – składają się na to m.in. 
codzienne weryfikacje danych, systematyczne kalibracje 
urządzeń pomiarowych, nadzór nad przyrządami pomiarowy-
mi, kontrole i przeglądy aparatury. Brak tego rodzaju działań, 
które wymagane są przez odpowiednie normy, skutkować mo-
że bardzo nieprecyzyjnym pomiarem. 
Na stronie air-fox.pl nie znajdziemy żadnych informacji  
na temat nadzoru nad jakością badań prowadzonych przez te 
czujniki. Do wyników należy podchodzić z dystansem, mogą 
one w obecnej chwili służyć jedynie do celów edukacyjno-
informacyjnych. Nie można na ich podstawie dokonywać 
rzetelnej i wymiernej oceny jakości powietrza. 

 

Pomiary jakości powietrza w Mrozowie 

W dniu 26 października 2019 r. z inicjatywy Rady Para-
fialnej Parafii p.w. NMP Zwycięskiej i Rady Sołeckiej Mrozo-
wa odbyło się sprzątanie cmentarza. W akcji wzięło udział 
kilkanaście osób. Skoszono trawę, wygrabiono liście, wycięto 
zarośla, pozbierano gałęzie i śmieci wzdłuż ogrodzenia, 
uporządkowano teren wokół kontenera na śmieci. Po sprzą-
taniu nasuwają się pewne refleksje: 
- pilnujmy firm pogrzebowych i kamieniarskich, 
żeby wywoziły nadmiar ziemi oraz gruz pozo-
stały po rozbiórce starych nagrobków. Składo-
wanie tych pozostałości wzdłuż ogrodzenia jest 
niedopuszczalne i powoduje jego niszczenie; 
- pamiętajmy o prawidłowej segregacji odpa-
dów na cmentarzu – zielone elementy sztucz-
nych wieńców i wiązanek nie są biodegrado-
walne i nie powinny trafiać do boksa z odpadka-
mi zielonymi. W miarę możliwości zabierajmy 
odpady do swoich pojemników na śmieci. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział  
w akcji sprzątania. W większości były to te 
same osoby co w ubiegłym roku. 
 

 

Sprzątanie cmentarza w Mrozowie 

https://air-fox.pl/maps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dasl.foxytech.airfox
https://air-fox.pl/maps
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WIEŚCI Z MROZOWA 
 

Mrozów doczekał się PACZKOMATU! Lokalizacja: ul. Piastowska 2A (parking koło GROSZA) 
 

Św. Mikołaj w kościele w Mrozowie 
6 grudnia po Mszy Św. czyli ok. 18.30 dzieci zaproszone są na spotkanie ze Św. Mikołajem. 
 

Zabawa Sylwestrowa 
Zapisy u instruktorki świetlicy Jadwigi Marczak. 
 

ORSZAK TRZECH KRÓLI 
6.01.2020 o godz. 13.00 Orszak wyruszy spod kościoła w Mrozowie. Przejście ulicami 
Mrozowa w radosnym korowowodzie, ze śpiewem kolęd, inscenizacjami. Zachęcamy 
do przystrojenia się i utworzenia orszaków: 
Króla Baltazara w kolorze niebieskim z miejscowości: Krępice, Kokorzyce, Żurawiniec 
Króla Kacpra w kolorze czerwonym z miejscowości: Mrozów i Łąkoszyce 
Króla Melchiora w kolorze zielonym z miejscowości: Wojnowice, Wilkostów, Czerna 
Korony i śpiewniki będą dostępne gratis przed OTK. 
 

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Miękini 
7 grudnia od godz. 14.00 w hali widowiskowo-sportowe. W programie występy: dzieci z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego z Miękini, Dziecięcej Grupy Teatralnej z Brzezinki Średzkiej i Miękini, Zespołu Tanecznego Feniks oraz 
wspólne kolędowanie, fotobudka, dmuchańce dla dzieci. 
 

Warsztaty z wykonywania ozdób świątecznych 
W piątki od 16 do 18 instruktorka świetlicy w Mrozowie zaprasza dzieci i dorosłych na rękodzieło z filcu, włóczki, 
tkanin,… 

Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącach: październiku i listopadzie zebrano 112 zł (w Groszu 93 zł a w Promyku 19 zł.). Tym 

samym nakład został zmniejszony. Dziękujemy. Nadal potrzebujemy Waszego wsparcia. Jeśli czytasz 
Głos Mrozowa, wrzuć 50 gr do świnki - to koszt druku Twojego egzemplarza. 
Równocześnie składamy serdeczne podziękowania Właścicielom oraz Pracownikom sklepu „Grosz”  
i „Promyk” w Mrozowie, którzy przeprowadzają zbiórki na wydawanie kolejnych numerów gazety oraz 
Mieszkańcom, którzy wspierają tę inicjatywę.  

                                      Redakcja 

Fundusz Remontowy Kaplicy Cmentarnej  
– podsumowanie wpłat i wykonanych prac 

Do chwili obecnej (stan na dzień 22.11.2019 r.) zebrano  
kwotę 14 679,50zł + 10$ (w tym 10330 zł - zbiórki i wpłaty 
na konto oraz  4349,50zł i 10$- kwesta na cmentarzu). 
Wydatkowano zaś kwotę: 8 250 zł. W ramach prac remon-
towych wykonano: wymianę spróchniałych desek podbitki, 
zakonserwowanie podbitki 2-krotnie drewnochronem, nowe 
opierzenie z blachy, naprawę rzygaczy, montaż nowych 
rynien, położenie nowych płytek w toalecie i pomieszczeniu 
technicznym, montaż nowej armatury sanitarnej, montaż 
szamba o pojemności 5 m3 i przyłącze kanalizacyjne. 

Na wiosnę przyszłego roku zaplanowano malowanie kap-
licy. Zachęcamy do regularnych wpłat na Fundusz. Kolejne 
prace - czyli montaż odwodnienia i budowa chodnika, wymia-
na ogrodzenia, rozpoczną się po zebraniu kwoty umożliwia-
jącej ich rozpoczęcie. 

Poniżej konto do wpłaty składek (30 zł od rodziny płatne  
z góry za kwartał): 
Parafia rzymsko-katolicka pw. Matki Bożej Zwycięskiej  
tytuł przelewu: Fundusz remontowy kaplicy cmentarnej  
w Mrozowie,  
nr konta: 29 9589 0003 0260 3711 2000 0050. 
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom. 
 

Z przykrością informujemy, że projekt złożony przez  Stowa-
rzyszenie „MROZOVIA” w ramach "Miękińska Inicjatywa 
Razem" nie zostanie zrealizowany w tym roku. 

Powodem jest sprzeciw jednego mieszkańca sąsiadującego 
ze skwerem wobec wszelkich inwestycji na działce, na której 
m.in. mieści się plac zabaw. W obecnej sytuacji ani rozbu-
dowa siłowni o zestaw Street Workout, na którym można 
uprawiać dyscypliny sportowe takie jak street workout czy 
kalistenikę (cieszące się coraz większą popularnością wśród 
młodego pokolenia), ani doposażenie placu zabaw dla dzieci 

Miękińska Inicjatywa RAZEM w Mrozowie - ? 

zaplanowane przez Gminę Miękinia nie mogą być zrealizo-
wane. 

Podobna sytuacja jest z projektem złożonym przez Sołtysa  
i Radę Sołecką dotyczącym budowy chodnika wzdłuż rowu za 
placem zabaw, którego celem była poprawa bezpieczeństwa 
ruchu pieszego na równoległym odcinku ul. Kościuszki oraz 
zagospodarowanie tego nieużytku do zabaw, np. do jazdy na 
rolkach. W sumie wartość dofinansowania obu inwestycji 
wynosiła 12 tys. zł. Szkoda, że wysiłek grupy społeczników  
w uczynienie naszej miejscowości bliższej mieszkańcom jest 
marnotrawiony.  


