
 
   ODDAJ SWÓJ  GŁOS  NA NOWE BOISKO PRZY   

 ZESPOLE SZKÓŁ NR 26 
    TERMIN: 15 - 30 czerwca br. 

Głosowanie w formie online na stronie https://bo.um.warszawa.pl/ 

 

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, wspólnie z mieszkańcami Ochoty 
oraz byłymi absolwentami naszej uczelni przygotowaliśmy wyjątkowy projekt. W 
miejscu starego, asfaltowego placu znajdującego się na terenie naszej placówki 
chcemy, aby powstało „Boisko Lucjana Brychczego” – sportowy kompleks z 
boiskami do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz muralem. Dodatkowym 
elementem projektu będzie 1916 piłek dla szkół i przedszkoli w całej Warszawie. 
Poniżej szczegółowy opis projektu. 

 

 

https://bo.um.warszawa.pl/


 

1. Boisko do piłki nożnej 

Wzdłuż boiska do piłki nożnej planowany jest napis z nazwą patrona oraz 
krzesełkami w czerwono - biało - zielonych odcieniach nawiązujących do klubu 
piłkarskiego Legii Warszawa, z jakim Pan Lucjan Brychczy jest związany 
nieprzerwanie od 67 lat.  

Obok boiska staną również historyczne tabliczki z opisem osiągnięć piłkarza oraz 
replika dłoni wzorowana na tej, którą piłkarze Legii do dziś „przybijają” przed 
każdym meczem na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. 

Lucjan Brychczy to żyjąca legenda Legii Warszawa. W barwach tego klubu 
rozegrał rekordową liczbę 452 spotkań strzelając ponad 200 goli. W reprezentacji 
Polski rozegrał 58 meczów, w których zdobył 18 bramek.  

 

 

 



2. Mural 

Grze w reprezentacji poświęcony będzie mural planowany na widocznej od 
strony boiska ścianie sali gimnastycznej. W pracy wykorzystane zostanie 
historyczne zdjęcie autorstwa Eugeniusza Warmińskiego – znanego fotografa 
sportowego.  

Sylwetka piłkarza w koszulce z orzełkiem na piersi znajdować się będzie w 
centralnej części ściany. Za plecami piłkarza widoczny będzie stylizowany numer 
8, z jakim zawodnik występował podczas gry w kadrze. Całość projektu osadzimy 
w biało-czerwonej kolorystyce podkreślającej reprezentacyjny charakter pracy.  

 

Warto podkreślić, że autorem całego projektu jest współtwórca muralu 
Kazimierza Deyny, który również powstał dzięki głosom w Budżecie 
Obywatelskim. Obraz zdobi ścianę szkoły podstawowej nr 280 przy ulicy 
Gorlickiej 3 zlokalizowanej kilka ulic dalej. 

 



3. Boiska wielofunkcyjne 

Aby cały projekt boiska był jak najbardziej funkcjonalny i praktyczny, 
uwzględniono w nim także budowę dwóch niezależnych od siebie placów do gry 
w koszykówkę i siatkówkę. Każdy z nich będzie miał oddzielne wejście oraz 
krzesełka w żółto-czerwonych odcieniach nawiązujących do barw stolicy.  

 

Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 2 189 520,00 zł i obejmuje pełną 
dokumentację, wykonanie prac budowlanych, instalację monitoringu, 
eksploatację, zakup piłek, oznakowanie i namalowanie muralu.  

 

GŁOSOWANIE 

 Projekt Boiska Lucjana Brychczego został przyjęty na poziomie 
ogólnomiejskim, co oznacza, że niezależnie od projektów dzielnicowych, 
będzie mógł na niego zagłosować każdy mieszkaniec Warszawy powyżej 
13 roku życia 

 Dzieci poniżej 13 roku życia będą mogły oddać swój głos za 
pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego).  

 Głosowanie w formie online na stronie https://bo.um.warszawa.pl/  
potrwa od 15 do 30 czerwca br.  

 W okresie głosowania należy wejść na stronę, zalogować się i w obszarze 
projektów ogólnomiejskich znaleźć i zaznaczyć „Boisko Lucjana 
Brychczego” 

Każdy głos ma znaczenie! 
 

 

https://bo.um.warszawa.pl/

