
Ocena realizacji promocji Powiatu przez kluby 

i  organizacje sportowe 

Analiza stanu bazy sportowej w placówkach powiatowych 

oraz przyjęcie  zamierzeń w tym zakresie. 

 

            Powiat Rawski wiele uwagi poświęca upowszechnianiu sportu w róŜnych grupach 

wiekowych, w działaniu indywidualnym, w klubach i organizacjach sportowych. Corocznie 

na rozwój sportu zostaje wydatkowana kwota około 100 tys. złotych 

Za promowanie powiatu na najwyŜszych szczeblach rozgrywek wyróŜnienia otrzymują 

najlepsi sportowcy z naszego powiatu między innymi: Magdalena Szczerkowska uczestniczka 

i medalistka Mistrzostw Świata Kadetek w tenisie stołowym (zawody w RPA), Witold 

Pawlewicz i Łukasz Makowski Mistrzowie Polski w piłce siatkowej juniorów. 

Sportowcy reprezentują Powiat Rawski na imprezach międzypowiatowych, wojewódzkich              

i ogólnopolskich, wyposaŜeni w stroje sportowe z „Logo” Powiatu Rawskiego, promują  

Ziemię Rawską  na terenie całego kraju. 

Najlepszą formą promocji są jednak znaczące wyniki osiągnięte we współzawodnictwie 

sportowym. Udział tenisistów stołowych LKS Biała Rawska w  II  Lidze tenisa stołowego 

udział siatkarek RKS „Mazovia” Rawa Mazowiecka w turnieju baraŜowym o  II Ligę     

turnieju w Krośnie  i  w ćwierćfinale Mistrzostw Polski Kadetek w Myślenicach  w  roku  

2008.   

W powiecie rawskim działają dwa stowarzyszenia: Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.  

Za rok 2007 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe                                        

we współzawodnictwie wojewódzkim zostało sklasyfikowane na wysokim piątym miejscu            

w rankingu wszystkich powiatów województwa łódzkiego. W ramach Kalendarza w roku 

2008 odbyło się 26 imprez sportowych w tym 22 imprezy powiatowe, 3 imprezy 

międzypowiatowe  i  1 finał wojewódzki (tenis stołowy w kategorii Ŝak i młodzik)   

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we współzawodnictwie wojewódzkim za rok 

szkolny 2007/2008 zajął  XII  miejsce w konkurencji szkół podstawowych i równieŜ                  

XII miejsce w konkurencji gimnazjów. 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy bierze udział we współzawodnictwie Szkół 

Ponadgimnazjalnych „ Licealiada”. W roku szkolnym 2007/2008 w tej grupie szkół odbywały 

się zawody tylko do szczebla Mistrzostw Powiatu. 



 W roku szkolnym 2007/2008 w ramach Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego 

odbyło się 56 imprez, w tym: 41 o charakterze powiatowym, 13 rejonowych i 2 finały 

wojewódzkie  (tenis stołowy dziewcząt Gimnazjów i tenis stołowy chłopców Szkół 

Podstawowych). 

               Rozpoczęła się kolejna edycja zawodów szkolnych na rok szkolny 2008/2009 gdzie 

w miesiącach wrzesień – 15 listopad odbyło się 10 imprez powiatowych i 3 imprezy 

rejonowe. 

 W powiecie rawskim funkcjonuje 12 uczniowskich klubów sportowych: 

1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Boguszyce” sekcja lekkiej atletyki, 

2. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rawa” sekcja lekkiej atletyki, 

3.  Uczniowski Klub Sportowy „Judo- Rawa” sekcja judo, 

4. Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia” Rawa Mazowiecka- sekcja piłki siatkowej 

chłopców, 

5. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Rawa Mazowiecka- sekcja piłki siatkowej 

dziewcząt i chłopców, 

6. Uczniowski Klub Sportowy „Sójcze” Rawa Mazowiecka- sekcja piłki siatkowej dziewcząt 

i chłopców, 

7. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Regnów- sekcja piłki noŜnej, 

8. Uczniowski Klub Sportowy „ Szczypiorniak” Biała Rawska- sekcja piłki ręcznej, 

9. Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Lubania”- sekcja piłki siatkowej i koszykówki, 

10. Uczniowski Klub Sportowy „Atak” Konopnica- sekcja piłki noŜnej, 

11. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Rawa Mazowiecka przy Gimnazjum nr 1, 

12. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Rawa Mazowiecka- 

sekcja piłki siatkowej dziewcząt i tenisa stołowego. 

 Pięć z nich: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Boguszyce” sekcja lekkiej atletyki, 

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rawa” sekcja lekkiej atletyki, 

Uczniowski Klub Sportowy „Judo- Rawa” sekcja judo, Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia” 

Rawa Mazowiecka- sekcja piłki siatkowej chłopców i MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka 

sekcja tenisa stołowego, uczestniczy w rozgrywkach w ramach Polskich Związków 

Sportowych 

 Starostwo Powiatowe prowadzi rejestr klubów sportowych. zarejestrowanych                  

jest 16 klubów sportowych: 

1. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Regnów (piłka noŜna) druŜyna seniorów występuje              

w „A” klasie, ponadto do rozgrywek zgłoszona jest druŜyna młodzieŜowa. 



2. Ludowy Klub Sportowy „Sobpol” Konopnica (piłka noŜna) druŜyna seniorów 

występuje w „A” klasie. 

3. Ludowy Klub Sportowy „Orlęta” Cielądz (piłka noŜna) druŜyna seniorów występuje 

w  „A” klasie, do rozgrywek zgłoszona jest druŜyna młodzieŜowa. 

4. Ludowy Klub Sportowy Grabice (piłka noŜna) druŜyna seniorów występuje w  klasie 

„A”. 

5. Ludowy Klub Sportowy „Iskra- Dobropasz” Babsk (piłka noŜna) druŜyna seniorów 

występuje w grupie „B”. 

6. Ludowy Klub Sportowy „Wulkan” Wólka Lesiewska (piłka noŜna) druŜyna seniorów 

występuje w grupie „B” do rozgrywek zgłoszona jest druŜyna młodzieŜowa 

7. Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Chrząszczew (piłka noŜna) druŜyna seniorów 

występuje w grupie „A”. 

8. Ludowy Klub Sportowy „Wola” Wola Chojnata (piłka noŜna) druŜyna seniorów 

występuje w grupie „B”. 

9. Gminny Ludowy Klub Sportowy Sadkowice (piłka noŜna) druŜyna seniorów 

występuje w klasie „B”, ponadto do rozgrywek zgłoszona jest druŜyna młodzieŜowa. 

10.   Ludowy Klub Sportowy  „ALL – Stars”  Boguszyce  (piłka noŜna) druŜyna seniorów 

występuje w klasie „B” 

11.   Ludowy Klub Sportowy „Start”  Pukinin  (piłka noŜna”  druŜyna seniorów występuje 

w klasie „B” 

12.   Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Białka” Biała Rawska (piłka noŜna) druŜyna 

seniorów występuje w klasie okręgowej do rozgrywek zgłoszone są 2 druŜyny 

młodzieŜowe  

13.   Ludowy Klub Sportowy Biała Rawska (tenis stołowy) druŜyna seniorów występuje  

w  II  Lidze, zaś druga druŜyna w IV  Lidze 

14.   Klub Strzelectwa Sportowego „Ravia- LOK”  -  zawiesił działalność  

15.   Ludowy Klub Sportowy  „Sokół”  KsięŜa Wola  - zawiesił działalność 

16.   Klub Sportowy  „Lesiew”  Wólka Lesiewska  - zawiesił działalność 

          Na terenie Powiatu funkcjonują jeszcze klubu sportowe zarejestrowane w sądzie 

rejestrowym: GLKS  Wołucza -  piłka noŜna druŜyna seniorów występuje w klasie                

„A” i do rozgrywek zgłoszona jest druŜyna młodzieŜowa, oraz  RKS  „Mazovia” Rawa 

Mazowiecka z sekcjami piłki noŜnej i piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. DruŜyna 

seniorów w piłce noŜnej występuje w lidze okręgowej, juniorzy występują w lidze 

wojewódzkiej ponadto do rozgrywek zgłoszonych jest jeszcze 7 druŜyn młodzieŜowych. 



Piłka siatkowa kobiet druŜyna seniorek występuje w III Lidze, do rozgrywek zgłoszony 

jest zespół juniorek.  Piłka siatkowa męŜczyzn do rozgrywek zgłoszony jest zespół 

juniorów młodszych. 

                    Na sezon 2008/2009 MUKS „Juvenia”  Rawa Mazowiecka zgłosiła zespół 

seniorów w piłce siatkowej do rozgrywek III Ligi, oraz druŜynę dziewcząt młodziczek          

do ligi wojewódzkiej. MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka  zgłosiła druŜynę                     

do rozgrywek IV Ligi seniorów gdzie w druŜynie startują Ŝacy i młodzicy. 

              W ramach posiadanych środków finansowych Starostwo Powiatowe wspiera 

działalność klubów sportowych. W roku 2008 wsparcie otrzymali: 

RKS „Mazovia”  Rawa Mazowiecka 8500 zł, MUKS „Juvenia”  Rawa Mazowiecka 1700 

zł, LKS „All – Stars”  Boguszyce  1250 zł, LKS Biała Rawska (tenis stołowy) 1650 zł, 

LKS „Wulkan”  Wólka Lesiewska  1620 zł, 

LUKS  „Boguszyce”  1500 zł, MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka 1500 zł, MLUKS 

„Dwójka”  Rawa Mazowiecka (tenis stołowy) 1500 zł. 

           Poza imprezami ujętymi Kalendarzami Szkolnego Związku Sportowego                         

i Ludowych Zespołów Sportowych Starostwo Powiatowe organizuje równieŜ: 

1. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek o „Puchar Starosty Rawskiego”               

w roku bieŜącym jest to jubileuszowa X edycja 

2. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorów o „Puchar Przewodniczącej Rady 

Powiatu Rawskiego”  

3. Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Ponadgimnazjalnych o „Puchar 

Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego” 

4. Zawody Strzeleckie o „Puchar Starosty Rawskiego” z okazji „Święta 

Niepodległości”. 

BAZA  SPORTOWA 

 

            Najlepszą bazą sportową dysponuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                           

im.  Władysława Reymonta  w Rawie Mazowieckiej; 

*  hala sportowa o wymiarach  24 x 12 m z pełnym wyposaŜeniem do gimnastyki (skrzynia, 

kozły, odskocznie, ławeczki, materace, drabinki) hala zachowuje wymiary tylko boiska                  

do piłki siatkowej 

*  sala gimnastyczna – korekcyjna; sala do gimnastyki i tenisa stołowego 

* boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą; boisko do piłki ręcznej, koszykówki, mini piłki 

noŜnej, tenis ziemny 



*  bieŜnia tartanowa  60 m  i  siłownia 

 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika                          

w  Rawie Mazowieckiej; 

* sala gimnastyczna o wymiarach  22 x 11 m, z pełnym wyposaŜeniem do gimnastyki 

(skrzynia, kozły, odskocznie, materace, ławeczki, drabinki) sala zachowuje wymiary boiska 

tylko do piłki siatkowej w roku 2006 remontowana wymiana parkietu i odmalowana 

*  pomieszczenie po byłej kotłowni zaadaptowane na salkę do tenisa stołowego 

*  siłownia, kort tenisowy   

*  boisko wielofunkcyjne nie nadające się do uŜytku. 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej;  

* sala gimnastyczna 18 x 9 m, z pełnym wyposaŜeniem do gimnastyki (skrzynia, kozły, odskocznie, 

materace, ławeczki, drabinki) sala zachowuje tylko minimalne wymiary boiska do piłki siatkowej 

*  boisko do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w  Białej Rawskiej;  

* sala gimnastyczna o wymiarach 16 x 8 m, z pełnym wyposaŜeniem do gimnastyki 

(skrzynia, kozły, odskocznie, materace, ławeczki, drabinki) sala nie zachowuje Ŝadnych 

wymiarów boisk do gier zespołowych, w roku 2007 remontowana wymiana parkietu                         

i odmalowana. 

*  boisko wielofunkcyjne nie nadające się do uŜytku 

 

Zespół Placówek Specjalnych Rawa Mazowiecka;  sala gimnastyczna o wymiarach 12 x 6 m, 

z pełnym wyposaŜeniem do gimnastyki (skrzynia, kozły, odskocznia, materace, ławeczki, 

drabinki) sala nie zachowuje Ŝadnych wymiarów boisk do gier zespołowych 

boisko wielofunkcyjne nie nadające się do uŜytku 

 

                       Plany na najbliŜszą przyszłość to:  

• budowa boiska w ramach programu „Orlik 2012” w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych  w  Białej Rawskiej,  w  roku  2009 

• budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej             

i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 


