Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce w rywalizacji sportowej w województwie podkarpackim
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
Rok szkolny 2018/2019 był dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie rokiem wybitnie udanym pod względem
sportowym. Młodzież chętnie angażowała się w zajęcia pozalekcyjne z różnych
dyscyplin, a efekty tego okazały się znakomite. Największym sukcesem był udział
naszych drużyn w Finałach na Szczeblu Ogólnopolskim w Kołobrzegu i Elblągu. W
Kołobrzegu we wrześniu 2018r. szkołę reprezentowała drużyna chłopców, która w
Finale Wojewódzkim Ligi Lekkoatletycznej zajęła II miejsce i wywalczyła prawo
startu w Finale Krajowym. Do Elbląga na Finał Krajowy pojechała drużyna
dziewcząt, która wcześniej w znakomitym stylu zaprezentowała się w Finale
Wojewódzkim Licealiady Unihokeja w Sanoku. Dziewczyny zajęły tam I miejsce i z
tytułem Mistrzyń Województwa pojechały na Finał Ogólnopolski do Elbląga w
czerwcu 2019r.

Opiekunami drużyn byli: pan Marek Paściak i pan Paweł Gierula.
W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Dynowie w Finałach Wojewódzkich zameldował się, aż dziewięć
razy: Liga Lekkoatletyczna (dziewczyny i chłopcy), Sztafety Przełajowe (chłopcy),
Badminton (dziewczyny i chłopcy), Tenis Stołowy (dziewczyny), Unihokej (dziewczyny i
chłopcy), Drużynowe Biegi Przełajowe (chłopcy).

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Wyniki przedstawiają się następująco:
Liga Lekkoatletyczna dziewczyny - XVII miejsce, opiekun pan Paweł Gierula,
Liga Lekkoatletyczna chłopcy - IV miejsce opiekun, pan Marek Paściak,
Badminton chłopcy - VII miejsce, dziewczyny-V miejsce, opiekun pan Paweł Gierula,
Tenis stołowy dziewczyny - XI miejsce, opiekun pan Piotr Marcinek,
Sztafety przełajowe chłopcy - IV miejsce, opiekun pan Marek Paściak,
Unihokej dziewczyny - I miejsce, opiekun pan Paweł Gierula,
Unihokej chłopcy - IV miejsce, opiekun pan Marek Paściak,
Drużynowe biegi przełajowe chłopcy - III miejsce, opiekun pan Marek Paściak.
W Półfinale Wojewódzkim uczniowie szkoły wystąpili podczas Sztafet w pływaniu.
Pięć razy szkoła zakończyła rywalizację na szczeblu rejonowym, natomiast siedem
razy start w zawodach został zakończony na etapie powiatowym.

Wyniki w poszczególnych konkurencjach są przeliczane według tabel na
punkty, a końcem roku szkolnego następuje sumowanie punktów wszystkich szkół w
województwie.
W tym jakże bardzo udanym roku szkolnym szkoła zgromadziła 771 pkt, co
dało II miejsce w województwie podkarpackim w ogólnej klasyfikacji Licealiady
szkół średnich. Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością
czekamy na sportowe wzmagania w roku szkolnym 2019/2020.
Warto dodać, że dzięki staraniom Organu Prowadzącego - Powiatu
Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą
Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym
Rady Powiatu Rzeszowskiego Panem Tomaszem Wojtonem oraz Dyrekcji Szkoły
młodzież będzie mogła trenować już na nowo wybudowanych obiektach sportowych.
Za co już serdecznie dziękujemy!!!!

