
 
     

  



 
 

 
 
 
 
 

 

Dzień Otwarty 
dla kandydatów do klas I 

LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 
30 marca (sobota) 2019 r. godz. 10:00 

(spotkanie z Dyrektorem szkoły, nauczycielami i trenerami) 
 
 

Szkolenie sportowe realizowane jest w dyscyplinach: piłka nożna, 
fitness, kulturystyka, trójbój siłowy, strzelectwo sportowe  

oraz w dyscyplinach finansowanych ze środków  FRKF Ministerstwa 
Sportu i Turystyki: pływanie, lekkoatletyka, triathlon, boks, 

szermierka, judo, taekwondo olimpijskie, pięciobój nowoczesny, 
piłka ręczna, piłka siatkowa, zapasy.  

 
 

Baza dydaktyczna to  nowocześnie wyposażone budynki szkoły 
połączone z internatem, stołówką szkolną oraz z kompleksem 

sportowym CRS Bielany (kryta pływalnia, hala sportowa, siłownia, 
sala boksu i tańca). Dodatkowo posiadamy stadion lekkoatletyczny 

z boiskiem do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.  
 

Nasi Partnerzy 
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LIX Liceum Ogólnokształcące  
Mistrzostwa Sportowego 

im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie 
ul. S. B. Lindego 20 

tel. (22) 834 21 57 centrala wew. 16 
www.kusy.edu.pl 
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