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DOM EKSPERTA

– Jak znale li my si  w Czeczotkach? To by  splot kilku przypadkowych, ale szcz liwych 

zdarze  – stwierdza Tomasz, który od dziesi ciu lat pracuje w firmie Velux Polska jako 

key account manager zajmuj cy si  wspó prac  z sieciami marketów budowlanych.

– Pewnego dnia... to by o na pocz tku 2006 roku, pomaga em koledze, który jest doradc

technicznym w naszej firmie. Chodzi o o tak zwan  obs ug  posprzeda ow , a konkretnie 

o wymian  uszkodzonej szyby w oknie dachowym u jednego z naszych klientów. Mniej 

wi cej w tym samym czasie zacz li my rozwa a  z on  mo liwo  budowy domu. 

Mieszkali my wówczas w Warszawie, blisko Wis y. Miejsce by o adne, ale uroki ycia 

w bloku s  jednak mocno dyskusyjne. Szczególnie je li mieszkanie nie jest zbyt du e.

A poniewa  zarówno Monika, jak i ja pochodzimy z wielodzietnych rodzin i planowali my

drugie dziecko, ide  samodzielnego domu poza miastem uznali my za... 

...najrozs dniejsze rozwi zanie
Szczególnie e oboje wychowali my si  w domach jednorodzinnych – ona w Grudzi dzu, 

a ja w P ocku. Chcieli my da  naszym dzieciom to, co sami mieli my w czasie dorastania 

– przestrze , miejsce do nieskr powanych zabaw… A wracaj c do historii wymiany szyby 

i pomocy koledze. W czasie prac przy oknie uwa nie rozejrza em si  po okolicy. Miejsce 

by o pe ne zieleni i co tu wiele mówi ... najzwyczajniej w wiecie mnie urzek o. Do tego 

stopnia, e ju  w czasie powrotu do Warszawy zadzwoni em do ony i powiedzia em, i

znalaz em ju  nasze miejsce na Ziemi. Pó niej by y poszukiwania wolnej dzia ki. Troch

to trwa o, ale w rezultacie kupili my kawa ek ziemi [1500 m2 – przyp. red.] znajduj cy 

si  niemal naprzeciw domu, w którym pomaga em wymienia  szyb . Dzia k  kupili my

w kwietniu. Pó niej przez jakie  pó tora miesi ca przygotowywa em si  do rozpocz cia 

budowy, zarówno od strony teoretycznej, jak i organizacyjnej. Mia em bowiem ambitny 

DomDom
na skrajuna skraju
puszczy

Eksperci budowlani i instalacyjni te  buduj

domy dla siebie.  

W formie reporta u przedstawiamy ich 

wybory, prze ycia i historie zwi zane z budow .

W tym numerze BD o swoich do wiadczeniach 

opowiada Tomasz Brzymek z firmy Velux.

Marek elkowski

Trzy lata temu Tomasz 

Bzymek wybudowa  dom 

w podwarszawskiej 

miejscowo ci Czeczotki, 

po o onej w otulinie 

Kampinoskiego Parku 

Narodowego. Zamieszka

w nim z on  Monik

oraz synami 

– czteroletnim Igorem 

i sze cioletnim Konradem. 

Pe noprawnymi domowni-

kami s  równie  dwa ro-

dowodowe psy rasy golden 

retriever: Bugi i Bali.
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plan, aby od momentu wbicia przys owiowej 

pierwszej opaty do momentu przeprowadzki 

up yn  nie wi cej ni  rok! Doszed em te  do 

wniosku, e nie powierz  wznoszenia domu 

jednej ekipie. Teoretycznie takie rozwi zanie 

wydaje si  kusz ce, ale praktyka pokazuje, 

e bardzo niewiele firm budowlanych w pe ni 

opanowa o wszystkie etapy procesu inwesty-

cyjnego. Ko czy si  to tym, e g ówny wyko-

nawca i tak podnajmuje specjalistów. Wola em

mie  kontrol  nad tym procesem, a co za 

tym idzie pewno , e dopilnuj  szczegó ów. 

Oboje z on  jeste my jednak realistami. Od 

pocz tku zak adali my, e nie wszystko na 

naszej budowie b dzie przebiega o w sposób 

idealny. B dy, poprawki… to zdarza si

podczas ka dej inwestycji. Chcieli my cieszy

si  powstaj cym nowym domem, a nie bez 

przerwy utyskiwa , e co  jest nie tak, jak 

planowali my. A je li ju  nawet by o… to 

nale a o dokona  poprawek, a nie dostarcza

sobie kolejnego stresu.

Prace budowlane ruszy y 1 czerwca 2006 

roku. 30 czerwca urodzi  si  drugi syn 

Moniki i Tomasza – Igor. Nat enie pozytyw-

nych wydarze  by o wi c spore. Du a by a

te  motywacja do jak najszybszego zako cze-

nia inwestycji.

 Dom w Czeczotkach zbudowany jest we-

d ug typowego projektu o nazwie...

 ...Adrianna
Ambitnych planów zwi zanych z terminem 

przeprowadzki uda o si  dotrzyma .

– Przenosili my si  do nowego domu do-

k adnie w rocznic lubu, a wi c 20 kwietnia 

– wspomina Tomasz. – Brakowa o wówczas 

ju  tylko drobiazgów typu: automat do otwie-

rania bramy, rolety okienne itp. Oczywi cie 

zdawa em sobie spraw , e taki po piech nie 

jest do ko ca dobry. Szczególnie je li we mie 

si  pod uwag  wzgl dy technologiczne. Nowy 

dom pracuje, osiada... Pojawiaj  si  p kni cia 

na tynkach. P kaj  p yty g-k. W cianach jest 

du o wilgoci. Ale jak to si  mówi… co  za co .

A p kaj ce ciany i p yty „rygipsowe” na pod-

daszu to aden problem. Kiedy dom przestaje, 

pracowa , wystarczy zrobi  niewielki remont.

ciany budynku wzniesione s  z Porother-

mu 25 i ocieplone warstw  12 cm styropianu. 

Pan domu planowa  wprawdzie, e b dzie to 

we na mineralna, ale  w czasie prac budowla-

nych zmieni  zdanie.

– Chcia em, eby ciany „oddycha y”

– wspomina. – Wycofa em si  jednak z tego 

pomys u. Po pierwsze, ze wzgl du na koszty, 

które zburzy yby zaplanowany bud et, 

po drugie… na etapie tynkowania cian 

wewn trznych okaza o si , e tynki cemen-

towo-wapienne rzadko bywaj  naprawd

g adkie. Musia em zatem podj  decyzj

o dodatkowym po o eniu g adzi gipsowej. 

A poniewa  tynk tego rodzaju ma t  cech , e

„nie oddycha”, stosowanie we ny mineralnej 

traci o sens. I dlatego zdecydowa em si  na 

styropian.

Po a  dachowa wykonana jest z zak ad-

kowej dachówki ceramicznej w tradycyjnym 

ceglastym kolorze, pochodz cej z firmy 

RuppCeramika. Pod spodem znajduje si

folia, a tak e ocieplenie z we ny mineralnej 

W salonie jest du o wiat a oraz przestrzeni Obudowa kominka oddziela salon od jadalni

Nowocze nie wyposa ona kuchnia po czona jest z jadalni
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– 15 centymetrów mi dzy krokwiami i dodat-

kowe 10 centymetrów na krokwiach.

 Dom jest niepodpiwniczony. Sk ada si

z rozleg ego parteru i poddasza u ytko-

wego. Najwi cej miejsca na dolnej kondy-

gnacji zajmuje rozleg y salon po czony 

z przestronn  kuchni  oraz jadalni . Parter 

to równie  przytulna ma e ska sypialnia 

z wygodn  osobn azienk  oraz garderob ,

a tak e pomieszczenie gospodarcze, 

kot ownia, toaleta i jednostanowiskowy 

gara .

– Poddasze jest królestwem dzieci. Sk ada

si  ono z trzech pokoi, sporej dwudziestome-

trowej azienki oraz niewielkiego otwartego 

k cika przy schodach, który pe ni funkcj

mojego biura – stwierdza Tomasz. – Dlaczego 

mówi , e poddasze to królestwo ch opaków? 

Ano dlatego, i  oni panuj  tam niepodzielnie. 

Ka dy z nich ma osobny pokój. Trzecie po-

mieszczenie, najwi ksze, a tak e najbardziej 

s oneczne pe ni natomiast funkcj  dzieci cej 

bawialni i tylko czasami zamienia si  na 

krótko w pokój go cinny. Przestronna azienka 

równie  jest pomy lana w taki sposób, aby Igor 

i Konrad mogli pluska  si  do woli.

 Dom z gara em ma cznie 255 m2

powierzchni pod ogowej. Tak zwanej 

powierzchni u ytkowej jest natomiast oko o

180 metrów (110 m2 – parter, 70 m2 – podda-

sze), gdy  metra  pod skosami dachowymi 

nie mo e by  liczony w ca o ci.

– wiadomie zrezygnowa em z tak popular-

nego w ród inwestorów podniesienia cianki 

kolankowej – podkre la Tomasz Bzymek.

– Dlaczego? To bardzo proste. Inwestorzy, 

buduj cy dom, cz sto nie maj wiadomo ci, 

e zmiana wysoko ci wspomnianej cianki 

wi e si  ze zmian  usytuowania okien 

po aciowych. Nie mo na ich ju  zamontowa

w prawid owy sposób, a wi c tak aby ich dolna 

kraw d  znajdowa a si  na wysoko ci 1–1,2 m 

od pod ogi. Tak, jak w przypadku zwyk ych 

okien. Przy wy szej ciance kolankowej 

dolna kraw d  okna przypada cz sto na 

wysoko ci 1,6–1,7 m. Ci ko jest przez takie 

okno wyjrze  na zewn trz, a co za tym idzie 

zerwany zostaje kontakt z otoczeniem. Mo na

wprawdzie popatrze  w niebo, ale… Bardzo 

cz sto okazuje si , e tego rodzaju pomiesz-

czenia nie s  lubiane przez domowników. 

Z przyczyn psychologicznych cz owiek woli 

przebywa  w pokojach, w których istnieje mo -

liwo  wzrokowego kontaktu z okolic  domu. 

Niskie przestrzenie pod skosami nie s  moim 

zdaniem adnym problemem, szczególnie 

je li ma si  ma e dzieci. Ale jest jeszcze jeden 

wa ny aspekt przemawiaj cy za tym, aby nie 

podnosi  samowolnie cianek kolankowych, 

tylko stosowa  si  do projektu. Chodzi o pro-

Schody prowadz ce na poddasze wyko czone s

ciemnym drewnem
Okna po aciowe w pokojach dzieci wyposa one s

w rolety zewn trzne oraz moskitiery

Rada dla inwestorów

– Warto pami ta  o tym, e bardzo wa ne

jest ustawienie budynku wzgl dem stron 

wiata – podkre la Tomasz Bzymek z fir-

my Velux. – Maksymalnie du o okien nale-

y montowa  od strony po udniowej. Latem 

z przegrzewaniem pomieszcze  mo na sobie 

skutecznie poradzi , stosuj c markizy, któ-

re potrafi  zatrzyma  do 70% ciep a. Z kolei 

zim  przy dobrym wspó czynniku „g” (pozy-

skiwania ciep a) okno mo e mie  nawet do-

datni bilans energetyczny, a zatem wi cej 

ciep a pozyskiwa  do rodka, ni  oddawa

na zewn trz!!!
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Cz owiek i jego miejsce
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porcje bry y budynku. Projektant, planuj c

dom, przewidzia  okre lony jego kszta t. 

Podniesienie wspomnianej cianki sprawia, 

e wygl d domu bardzo si  zmienia. Pó

biedy, je li inwestor pami ta o przed u eniu 

konstrukcji dachowej. Wówczas nie wygl da

to jeszcze le. Najcz ciej jest jednak tak, e

wymiary poszczególnych elementów dachu 

pozostaj  niezmienione i dom zamienia si  we 

w asn  karykatur .

Okna...
...na parterze wykonane s  z drewna.

– Starali my si  wywa y  dwa wspó czynniki 

– mówi Tomasz. – Mam na my li wspó czyn-

nik izolacyjno ci, o którym pami taj  wszyscy 

oraz wspó czynnik „g”, o którym wiedz  ju

nieliczni. Okre la on, mówi c najpro ciej, 

mo liwo  pozyskiwania ciep a przez okno. 

Im wi ksza jest jego warto , tym wi ksze s

pasywne zyski energetyczne, pomieszczenie 

bardziej si  nagrzewa. Na poddaszu zamon-

towanych jest w sumie 17 okien marki Velux. 

W wi kszo ci s  to okna obrotowe Velux 

GGL wykonane z dwukrotnie lakierowanego 

drewna i wyposa one w klapk  wentylacyjn

oraz energooszcz dny pakiet szybowy. Okna 

te maj  klamk  umieszczon  w górnej cz ci 

skrzyd a, co sprawia, i  doro li mog  pos ugi-

wa  si  ni  bez problemu, a dzieci nie maj  do 

niej dost pu. W azience zastosowane zosta y

natomiast okna Velux GGU. Rama drewniana 

jest w nich pokryta poliuretanem, co skutecz-

nie zabezpiecza j  przed wilgoci  panuj c

w pomieszczeniu.

Ogrzewanie domu...
...zapewnia gazowy kocio  kondensacyjny.

– Mieli my troch  szcz cia, bo gazoci g

w ulicy pojawi  si  dok adnie w czasie 

budowy domu – stwierdza Tomasz Bzymek.

– Produkcja ciep ej wody u ytkowej wspo-

magana jest dodatkowo przez kolektory s o-

neczne Velux. Uwa am, e by a to inwestycja 

op acalna ekologicznie oraz finansowo. 

Ciep a woda u ytkowa magazynowana jest 

w 300-litrowym zasobniku dwuw ownico-

wym. W ownica w dolnej cz ci zbiornika 

przekazuje ciep o z solarów, natomiast t

zamontowan  na górze zasila kocio . Zasada 

dzia ania jest bardzo prosta. Je li panele 

s oneczne zapewniaj  wod  o zaprogra-

mowanej temperaturze, wówczas piec nie 

w cza si   w ogóle. Natomiast w przypadku 

osi gni cia nieco ni szych temperatur jego 

zadanie polega jedynie na dogrzewaniu. 

Kominek w salonie nie ma p aszcza wodnego 

ani rozprowadzenia ciep ego powietrza. 

Chcieli my mie  bowiem w domu teatr ognia 

i miejsce relaksu, a nie dodatkow  kot owni .

Mia em te  obawy, by  mo e nieuzasadnio-

ne, i  kana y powietrzne bardzo trudno jest 

utrzyma  w czysto ci. Jestem przekonany, 

e musi gromadzi  si  w nich sporo kurzu 

i nawet u ycie filtrów jest tylko po owicznym 

rozwi zaniem.

Wystrój pomieszcze
– Podzia  odpowiedzialno ci by  w tym 

przypadku bardzo prosty i z góry okre lony

– mówi Tomasz. – Ja zajmowa em si  bu-

dow  i technologi , a ona wystrojem. Je li 

chodzi o kolorystyk , to Monika konsultowa-

a si  ze swoj  znajom , która jest architek-

tem wn trz. Wiele naszych pocz tkowych 

za o e  ró ni o si  i to znacznie od tego, co 

mo na zobaczy  w naszym domu teraz. I 

tu wracamy do tematu nieprzejmowania si

Rada dla inwestorów

– Je eli kto  przyjmuje, e b dzie budowa  podobnie jak ja, w szybkim tempie, to powinien li-

czy  si  z licznymi niespodziankami – twierdzi Tomasz Bzymek. – Mówi c ca kiem powa nie, od-

g os p kaj cych p yt gipsowo-kartonowych brzmi noc  niczym armatni wystrza ! Zreszt  nawet 

gdy buduje si  bez po piechu, uk adaj ca si  konstrukcja dachu równie  mo e spowodowa  ta-

kie p kni cia. Osobi cie przesta em ju  wierzy  w zapewnienia fachowców, którzy niemal zawsze 

przyrzekaj , i  u ywaj  niemal kosmicznych technologii i p yty nie maj  prawa p kn ! Maj  pra-

wo i p kaj . Proponuj  po prostu bra  to powa nie pod uwag .

Sypialnia Moniki i Tomasza po czona jest 

z garderob  oraz osobn azienk

Ciep o w domu zapewnia kocio  kondensacyjny

Du a azienka na poddaszu bywa równie

miejscem dzieci cych zabaw
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Reporta

tym, e nie wszystko na budowie przebiega 

tak, jak to sobie wymarzyli my. Przyk adem

mo e by  nasz kominek na granicy salonu 

i jadalni. Planowali my, e b dzie on dwu-

stronny, a co za tym idzie, i  nie b dzie roz-

dziela  optycznie tych pomieszcze . Niestety, 

jako  nie do ko ca uda o mi si  przekaza

nasz pomys  ekipie budowlanej… Kiedy zja-

wi em si  po raz kolejny w Czeczotkach, za-

rysowa a si  przede mn  alternatywa – albo 

wyburzam ciank , któr  zacz to ju  stawia ,

albo rezygnuj  z ambitnego planu i decyduj

si  na tradycyjny, jednostronny kominek. 

Wybra em oczywi cie drugie rozwi zanie. 

Je li chodzi o kolory, to na parterze dominuj

szaro ci. Jasnoszare s ciany, grzejniki… 

w czniki wiat a i gniazdka maj  na razie 

kolor bia y, ale za jaki  czas zostan  wymie-

nione. Równie  b d  szare, aby pasowa y do 

wystroju. Pod oga wy o ona jest ciemnymi 

panelami pod ogowymi. Zdecydowali my

si  na taki materia  ze wzgl du na obecno

w domu dwóch niezwykle ruchliwych psów. 

Zderzenie ich temperamentu z pomys ami 

naszych ch opaków daje cz sto mieszank

i cie wybuchow . I bardzo dobrze! Cieszymy 

si , e dzieciaki biegaj , bawi c si  z Bugi 

oraz Bali. My l , e dobrej klasy panele to po-

czenie du ej wytrzyma o ci na uszkodzenia 

ze stosunkowo umiarkowan  cen . Nie wiem, 

czy jakikolwiek inny materia  sprawdzi by si

równie dobrze. 

Co zrobi bym inaczej...
...gdybym budowa  po raz drugi? Przede 

wszystkim zadba bym, aby powsta o jakie

wi ksze pomieszczenie do przechowywania 

narz dzi i sprz tu ogrodowego – stwierdza 

bez wahania pan Tomasz. – Przemy la bym 

równie  spraw  gara u. Mo e nie decydowa -

bym si  na dwustanowiskowy, bo bry a domu 

mocno ucierpia aby na takim zabiegu, ale 

z pewno ci  nieco poszerzy bym ten, który 

istnieje obecnie. Dodanie tylko pó  metra 

sprawi oby, e zyska bym sporo dodatkowej 

powierzchni. Z ca  pewno ci  zastoso-

wa bym te  pe ne deskowanie dachu. Taki 

zabieg mia by na celu nie tyle poprawienie 

stabilno ci jego konstrukcji, ile polepszenie 

w a ciwo ci termoizolacyjnych.

Poza miastem 
Pan domu podkre la, e mieszkanie blisko 

lasu daje poczucie niezwyk ej wolno ci.

– Od dzieci stwa interesowa em si

sportem. By o to i ci gle jest zainteresowanie 

czynne. W szkole uprawia em po kilka 

dyscyplin naraz. Trudno by o mi si  zdecy-

dowa . W ko cu wybra em koszykówk  i gra-

em w ni  naprawd  na serio. Wyczynowo. 

Niestety powa na kontuzja wyeliminowa a

mnie z profesjonalnego uprawiania sportu. 

Nie spocz em jednak na laurach. W dal-

szym ci gu uwielbiam ruch i wysi ek. Tu 

poza miastem atwiej jest si  do niego 

zmobilizowa . W ci gu tygodnia przebiegam 

oko o czterdziestu kilometrów i zapewniam, 

e jest to doskona y relaks oraz odreagowa-

nie stresów. Lubi  te  gra  na gitarze. Mam 

w domu zarówno instrument klasyczny, jak 

i elektryczny. piew oraz gra na gitarze s

dla mnie doskona ym odpr eniem.

Ma e biuro pana domu znajduje si  na poddaszu

Dom w Czeczotkach otoczony jest zieleni
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