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Sport w naszej szkole jest na dobrym poziomie. Myśle, że będziemy
zdobywać coraz lepsze miejsca w zawodach sportowych. W najbliższych latach
odbędzie się generalny remont zewnętrznych obiektów sportowych.

Gazetkę Szkolną „Sport” „Zespołu Wodziczki” opracował Krzysztof
Sobkowiak uczeń klasy 3b Liceum Profilowanego Zarządzanie Informacji
pod opieką redakcyjną pana mgr Pawła Zawieji.

Gazetka Szkolna Zespół Szkól im. Adama Wodziczki w Mosinie

Zespół Szkół im. Adama Wodziki w Mosinie jest szkołą
nowoczesną, która oprócz nowoczesnego sprzętu
komputerowego również posiada równie bogate zaplecze
sportowe i posiada na swoim koncie wiele osiągnięć sportowych.
• I miejsce indywidualnie w finale Mistrzostw Powiatu
w tenisie stołowym.
• II miejsce drużyn w finale Mistrzostw Powiatu w tenisie
stołowym
• V miejsce drużyn w finale Mistrzostw Regiony w tenisie
stołowym

Zespól Szkól im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 6262-050 Mosina
Tel. 061061-81328132-992, ee-mail: zsmosina@powiat.poznan.pl,
zsmosina@powiat.poznan.pl,

www.zespol_wodziczki.republika.pl
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Rok 2006 przyniósł szkole wiele zmian, m.in. szkoła jak i sala
gimnastyczna zostały ocieplone, zostały wymienione wszystkie okna. Sala
gimnastyczna jak i cały Zespól Szkół, nabrał nowej bary kolorystycznej, która
pięknie reprezentuje się w krajobraz Mosiny.
W 2007 roku sala gimnastyczna i jej zaplecze zostało gruntownie
wyremontowane. Zostały zamontowane nowoczesne prysznice, cała sala
i szatnia nabrała nowego wizerunku. Sala gimnastyczna dostała również kilka
udogodnień zostały zamontowane nagrzewnice, które świetnie się sprawują
i ogrzewają salę gimnastyczną. Zamontowane zostały również nowoczesne
wywietrzniki, które w upalne odświeżają powietrze na sali gimnastycznej,
dzięki czemu lekcje wychowania fizycznego są, przyjemniejsze.
Wierzę, że następne lata w naszej szkole wpłyną pozytywnie,
na osiągnięcia sportowe będziemy zdobywać więcej nagród za zdobyte miejsca
w zawodach i turniejach.
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W naszej szkole często organizowane są zawody w bilard, zawsze zgłasza
się duża ilość uczniów, bilard znajduje się w świetlicy szkolnej gdzie uczniowie
mogą mile spędzać czas na graniu i ćwiczeniu swoich umiejętności.
W bilard gramy również często na lekcjach wychowanie fizycznego jest
to jedna z najlepszych części lekcji. Każdy może również grać w bilard
po lekcjach, ponieważ świetlica jest czynna do godzin popołudniowych.
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