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ERBUD wybuduje szkołę na warszawskiej Białołęce 

Za kwotę 53,8 mln zł spółka ERBUD S.A. do lipca 2020 ma zbudować szkołę podstawową w rejonie 

ulic Ruskowy Bród i Verdiego.  

– ERBUD S.A. od lat z powodzeniem realizuje obiekty użyteczności publicznej na terenie całej Polski. 

Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy współpracować z Miastem Stołecznym Warszawa, tym 

razem przy okazji budowy tak ważnej dla mieszkańców Białołęki inwestycji – mówi Józef Zubelewicz, 

członek zarządu ERBUD S.A. 

– To najdroższa inwestycja, jaką w swojej historii będzie realizował białołęcki samorząd. Jednocześnie  

jest to inwestycja wyczekiwana i bardzo potrzebna – mówi Dariusz Kacprzak, zastępca burmistrza 

dzielnicy Białołęka, odpowiedzialny za inwestycje. 

Szkoła ma być przeznaczona dla prawie tysiąca uczniów. Planowane jest utworzenie 37 oddziałów: 13 

dla klas I-IV, 9 dla klas V-VI i 15 dla klas VII-VII. Kompleks będzie się składał z kilku połączonych ze 

sobą budynków jedno i trzypiętrowych podzielonych na części dla klas I-VI i VII-VIII oraz sali 

sportowej. W części przeznaczonej dla dzieci młodszych (klasy I-VI) oprócz sal lekcyjnych (1. piętro dla 

klas I-IV, a 2. piętro dla V-VI) znajdą się m.in. zaplecze kuchenne, biblioteka, sala do gimnastyki 

korekcyjnej, szatnie, pomieszczenia administracyjne i gabinety specjalistyczne dla tej części. 

Natomiast w części dla dzieci starszych znajdą się pomieszczenia dydaktyczne, szatnie, biblioteka a 

dodatkowo jeszcze jadalnia, sklepik oraz radiowęzeł. Na 1. piętrze zlokalizowane mają być m.in. sale 

specjalistyczne: komputerowa, biologiczno-geograficzna, zaś na 2. piętrze sale: komputerowa, 

laboratoria językowe, techniczna, artystyczna i fizyczno-chemiczna. 

Pomiędzy budynkami zostanie zbudowana sala gimnastyczna o wymiarach 24x44 m z widownią i z 

magazynami na sprzęt sportowy oraz szatnie, a także zespół jadalniano-kuchenny. W bezpośrednim 

sąsiedztwie części dla klas młodszych mają powstać zespoły boisk sportowych oraz plac zabaw dla 

najmłodszych uczniów. 

Co ciekawe nad ulicą Ruskowy Bród będzie poprowadzona kładka, którą będzie można dostać się do 

boisk sportowych (do piłki nożnej, do piłki ręcznej oraz uniwersalne – do koszykówki, siatkówki, 

tenisa) położonych po drugiej stronie ulicy. Po zajęciach szkolnych i w weekendy te boiska będą 

dostępne dla mieszkańców. 

Do budynku będzie prowadziła droga wewnętrzna zapewniająca dojazd do szkoły i miejsc 

postojowych. Łącznie powstanie ich 148, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. 
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Zaplanowano też strefę kiss&ride, gdzie rodzice będą mogli się zatrzymać na chwilę, odwożąc dzieci 

na lekcje. 

Budynek szkoły podstawowej ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Będzie też 

korzystał z odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła powietrze-woda. 

Termin zakończenia prac planowany jest na lipiec 2020 roku. 

*** 

Grupa kapitałowa ERBUD to jedna z największych polskich grup budowlanych. Istnieje od 1990 roku. Świadczy 
usługi w Polsce i za granicą, posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte na rynku polskim oraz w krajach Europy 
Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym  
i energetycznym. Grupa ERBUD konkuruje z międzynarodowymi podmiotami w branży. Rocznie realizuje 
projekty o wartości około 2 mld zł. Od 2007 roku spółka ERBUD S.A. jest notowana na GPW w Warszawie. 

Do najbardziej prestiżowych inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie przez spółki z Grupy ERBUD należą: 
budynki biurowe Eurocentrum Office Complex oraz Royal Wilanów w Warszawie; Centrum Medycyny Inwazyjnej 
Akademii Medycznej w Gdańsku; Galeria Magnolia, Szpital Przylądek Nadziei we Wrocławiu.  

Więcej informacji na www.erbud.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Kazimierz Roztocki 

Bridge Sp. z o.o.   

+48 507 931 448  

k.roztocki@bridge.pl 

 


