DOM EKSPERTA

Dom
na skraju

puszczy

Trzy lata temu Tomasz
Bzymek wybudowaï dom
w podwarszawskiej
miejscowoĂci Czeczotki,
poïoĝonej w otulinie
Kampinoskiego Parku
Narodowego. Zamieszkaï
w nim z ĝonÈ MonikÈ
oraz synami
– czteroletnim Igorem
i szeĂcioletnim Konradem.
Peïnoprawnymi domownikami sÈ równieĝ dwa rodowodowe psy rasy golden
retriever: Bugi i Bali.
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BUDUJEMY DOM

Eksperci budowlani i instalacyjni teĝ budujÈ
domy dla siebie.
W formie reportaĝu przedstawiamy ich
wybory, przeĝycia i historie zwiÈzane z budowÈ.
W tym numerze BD o swoich doĂwiadczeniach
opowiada Tomasz Brzymek z firmy Velux.
Marek ¿elkowski

– Jak znaleěliĂmy siÚ w Czeczotkach? To byï splot kilku przypadkowych, ale szczÚĂliwych
zdarzeñ – stwierdza Tomasz, który od dziesiÚciu lat pracuje w firmie Velux Polska jako
key account manager zajmujÈcy siÚ wspóïpracÈ z sieciami marketów budowlanych.
– Pewnego dnia... to byïo na poczÈtku 2006 roku, pomagaïem koledze, który jest doradcÈ
technicznym w naszej firmie. Chodziïo o tak zwanÈ obsïugÚ posprzedaĝowÈ, a konkretnie
o wymianÚ uszkodzonej szyby w oknie dachowym u jednego z naszych klientów. Mniej
wiÚcej w tym samym czasie zaczÚliĂmy rozwaĝaÊ z ĝonÈ moĝliwoĂÊ budowy domu.
MieszkaliĂmy wówczas w Warszawie, blisko Wisïy. Miejsce byïo ïadne, ale uroki ĝycia
w bloku sÈ jednak mocno dyskusyjne. Szczególnie jeĂli mieszkanie nie jest zbyt duĝe.
A poniewaĝ zarówno Monika, jak i ja pochodzimy z wielodzietnych rodzin i planowaliĂmy
drugie dziecko, ideÚ samodzielnego domu poza miastem uznaliĂmy za...

...najrozsÈdniejsze rozwiÈzanie
Szczególnie ĝe oboje wychowaliĂmy siÚ w domach jednorodzinnych – ĝona w GrudziÈdzu,
a ja w Pïocku. ChcieliĂmy daÊ naszym dzieciom to, co sami mieliĂmy w czasie dorastania
– przestrzeñ, miejsce do nieskrÚpowanych zabaw… A wracajÈc do historii wymiany szyby
i pomocy koledze. W czasie prac przy oknie uwaĝnie rozejrzaïem siÚ po okolicy. Miejsce
byïo peïne zieleni i co tu wiele mówiÊ... najzwyczajniej w Ăwiecie mnie urzekïo. Do tego
stopnia, ĝe juĝ w czasie powrotu do Warszawy zadzwoniïem do ĝony i powiedziaïem, iĝ
znalazïem juĝ nasze miejsce na Ziemi. Póěniej byïy poszukiwania wolnej dziaïki. TrochÚ
to trwaïo, ale w rezultacie kupiliĂmy kawaïek ziemi [1500 m2 – przyp. red.] znajdujÈcy
siÚ niemal naprzeciw domu, w którym pomagaïem wymieniaÊ szybÚ. DziaïkÚ kupiliĂmy
w kwietniu. Póěniej przez jakieĂ póïtora miesiÈca przygotowywaïem siÚ do rozpoczÚcia
budowy, zarówno od strony teoretycznej, jak i organizacyjnej. Miaïem bowiem ambitny
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Obudowa kominka oddziela salon od jadalni

W salonie jest duĝo Ăwiatïa oraz przestrzeni

plan, aby od momentu wbicia przysïowiowej
pierwszej ïopaty do momentu przeprowadzki
upïynÈï nie wiÚcej niĝ rok! Doszedïem teĝ do
wniosku, ĝe nie powierzÚ wznoszenia domu
jednej ekipie. Teoretycznie takie rozwiÈzanie
wydaje siÚ kuszÈce, ale praktyka pokazuje,
ĝe bardzo niewiele firm budowlanych w peïni
opanowaïo wszystkie etapy procesu inwestycyjnego. Koñczy siÚ to tym, ĝe gïówny wykonawca i tak podnajmuje specjalistów. Wolaïem
mieÊ kontrolÚ nad tym procesem, a co za
tym idzie pewnoĂÊ, ĝe dopilnujÚ szczegóïów.
Oboje z ĝonÈ jesteĂmy jednak realistami. Od
poczÈtku zakïadaliĂmy, ĝe nie wszystko na
naszej budowie bÚdzie przebiegaïo w sposób
idealny. BïÚdy, poprawki… to zdarza siÚ
podczas kaĝdej inwestycji. ChcieliĂmy cieszyÊ
siÚ powstajÈcym nowym domem, a nie bez
przerwy utyskiwaÊ, ĝe coĂ jest nie tak, jak
planowaliĂmy. A jeĂli juĝ nawet byïo… to
naleĝaïo dokonaÊ poprawek, a nie dostarczaÊ
sobie kolejnego stresu.
Prace budowlane ruszyïy 1 czerwca 2006
roku. 30 czerwca urodziï siÚ drugi syn
Moniki i Tomasza – Igor. NatÚĝenie pozytywnych wydarzeñ byïo wiÚc spore. Duĝa byïa
teĝ motywacja do jak najszybszego zakoñczenia inwestycji.
Dom w Czeczotkach zbudowany jest wedïug typowego projektu o nazwie...

zdawaïem sobie sprawÚ, ĝe taki poĂpiech nie
jest do koñca dobry. Szczególnie jeĂli weěmie
siÚ pod uwagÚ wzglÚdy technologiczne. Nowy
dom pracuje, osiada... PojawiajÈ siÚ pÚkniÚcia
na tynkach. PÚkajÈ pïyty g-k. W Ăcianach jest
duĝo wilgoci. Ale jak to siÚ mówi… coĂ za coĂ.
A pÚkajÈce Ăciany i pïyty „rygipsowe” na poddaszu to ĝaden problem. Kiedy dom przestaje,
pracowaÊ, wystarczy zrobiÊ niewielki remont.
¥ciany budynku wzniesione sÈ z Porothermu 25 i ocieplone warstwÈ 12 cm styropianu.
Pan domu planowaï wprawdzie, ĝe bÚdzie to
weïna mineralna, ale w czasie prac budowlanych zmieniï zdanie.
– Chciaïem, ĝeby Ăciany „oddychaïy”
– wspomina. – Wycofaïem siÚ jednak z tego

pomysïu. Po pierwsze, ze wzglÚdu na koszty,
które zburzyïyby zaplanowany budĝet,
po drugie… na etapie tynkowania Ăcian
wewnÚtrznych okazaïo siÚ, ĝe tynki cementowo-wapienne rzadko bywajÈ naprawdÚ
gïadkie. Musiaïem zatem podjÈÊ decyzjÚ
o dodatkowym poïoĝeniu gïadzi gipsowej.
A poniewaĝ tynk tego rodzaju ma tÚ cechÚ, ĝe
„nie oddycha”, stosowanie weïny mineralnej
traciïo sens. I dlatego zdecydowaïem siÚ na
styropian.
PoïaÊ dachowa wykonana jest z zakïadkowej dachówki ceramicznej w tradycyjnym
ceglastym kolorze, pochodzÈcej z firmy
RuppCeramika. Pod spodem znajduje siÚ
folia, a takĝe ocieplenie z weïny mineralnej

NowoczeĂnie wyposaĝona kuchnia poïÈczona jest z jadalniÈ

...Adrianna
Ambitnych planów zwiÈzanych z terminem
przeprowadzki udaïo siÚ dotrzymaÊ.
– PrzenosiliĂmy siÚ do nowego domu dokïadnie w rocznicÚ Ălubu, a wiÚc 20 kwietnia
– wspomina Tomasz. – Brakowaïo wówczas
juĝ tylko drobiazgów typu: automat do otwierania bramy, rolety okienne itp. OczywiĂcie
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– ¥wiadomie zrezygnowaïem z tak popularnego wĂród inwestorów podniesienia Ăcianki
kolankowej – podkreĂla Tomasz Bzymek.
– Dlaczego? To bardzo proste. Inwestorzy,
budujÈcy dom, czÚsto nie majÈ ĂwiadomoĂci,
ĝe zmiana wysokoĂci wspomnianej Ăcianki
wiÈĝe siÚ ze zmianÈ usytuowania okien
poïaciowych. Nie moĝna ich juĝ zamontowaÊ
w prawidïowy sposób, a wiÚc tak aby ich dolna
krawÚdě znajdowaïa siÚ na wysokoĂci 1–1,2 m
od podïogi. Tak, jak w przypadku zwykïych
okien. Przy wyĝszej Ăciance kolankowej
dolna krawÚdě okna przypada czÚsto na
wysokoĂci 1,6–1,7 m. CiÚĝko jest przez takie
okno wyjrzeÊ na zewnÈtrz, a co za tym idzie
zerwany zostaje kontakt z otoczeniem. Moĝna
wprawdzie popatrzeÊ w niebo, ale… Bardzo
czÚsto okazuje siÚ, ĝe tego rodzaju pomieszczenia nie sÈ lubiane przez domowników.
Z przyczyn psychologicznych czïowiek woli
przebywaÊ w pokojach, w których istnieje moĝliwoĂÊ wzrokowego kontaktu z okolicÈ domu.
Niskie przestrzenie pod skosami nie sÈ moim
Schody prowadzÈce na poddasze wykoñczone sÈ
ciemnym drewnem

Rada dla inwestorów
– Warto pamiÚtaÊ o tym, ĝe bardzo waĝne
jest ustawienie budynku wzglÚdem stron
Ăwiata – podkreĂla Tomasz Bzymek z firmy Velux. – Maksymalnie duĝo okien naleĝy montowaÊ od strony poïudniowej. Latem
z przegrzewaniem pomieszczeñ moĝna sobie
skutecznie poradziÊ, stosujÈc markizy, które potrafiÈ zatrzymaÊ do 70% ciepïa. Z kolei
zimÈ przy dobrym wspóïczynniku „g” (pozyskiwania ciepïa) okno moĝe mieÊ nawet dodatni bilans energetyczny, a zatem wiÚcej
ciepïa pozyskiwaÊ do Ărodka, niĝ oddawaÊ
na zewnÈtrz!!!

zdaniem ĝadnym problemem, szczególnie
jeĂli ma siÚ maïe dzieci. Ale jest jeszcze jeden
waĝny aspekt przemawiajÈcy za tym, aby nie
podnosiÊ samowolnie Ăcianek kolankowych,
tylko stosowaÊ siÚ do projektu. Chodzi o pro-

Okna poïaciowe w pokojach dzieci wyposaĝone sÈ
w rolety zewnÚtrzne oraz moskitiery

– 15 centymetrów miÚdzy krokwiami i dodatkowe 10 centymetrów na krokwiach.
Dom jest niepodpiwniczony. Skïada siÚ
z rozlegïego parteru i poddasza uĝytkowego. NajwiÚcej miejsca na dolnej kondygnacji zajmuje rozlegïy salon poïÈczony
z przestronnÈ kuchniÈ oraz jadalniÈ. Parter
to równieĝ przytulna maïĝeñska sypialnia
z wygodnÈ osobnÈ ïazienkÈ oraz garderobÈ,
a takĝe pomieszczenie gospodarcze,
kotïownia, toaleta i jednostanowiskowy
garaĝ.
– Poddasze jest królestwem dzieci. Skïada
siÚ ono z trzech pokoi, sporej dwudziestometrowej ïazienki oraz niewielkiego otwartego
kÈcika przy schodach, który peïni funkcjÚ
mojego biura – stwierdza Tomasz. – Dlaczego
mówiÚ, ĝe poddasze to królestwo chïopaków?
Ano dlatego, iĝ oni panujÈ tam niepodzielnie.
Kaĝdy z nich ma osobny pokój. Trzecie pomieszczenie, najwiÚksze, a takĝe najbardziej
sïoneczne peïni natomiast funkcjÚ dzieciÚcej
bawialni i tylko czasami zamienia siÚ na
krótko w pokój goĂcinny. Przestronna ïazienka
równieĝ jest pomyĂlana w taki sposób, aby Igor
i Konrad mogli pluskaÊ siÚ do woli.
Dom z garaĝem ma ïÈcznie 255 m2
powierzchni podïogowej. Tak zwanej
powierzchni uĝytkowej jest natomiast okoïo
180 metrów (110 m2 – parter, 70 m2 – poddasze), gdyĝ metraĝ pod skosami dachowymi
nie moĝe byÊ liczony w caïoĂci.
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Czïowiek i jego miejsce

jest w nich pokryta poliuretanem, co skutecznie zabezpiecza jÈ przed wilgociÈ panujÈcÈ
w pomieszczeniu.

Ogrzewanie domu...

Sypialnia Moniki i Tomasza poïÈczona jest
z garderobÈ oraz osobnÈ ïazienkÈ

porcje bryïy budynku. Projektant, planujÈc
dom, przewidziaï okreĂlony jego ksztaït.
Podniesienie wspomnianej Ăcianki sprawia,
ĝe wyglÈd domu bardzo siÚ zmienia. Póï
biedy, jeĂli inwestor pamiÚta o przedïuĝeniu
konstrukcji dachowej. Wówczas nie wyglÈda
to jeszcze ěle. NajczÚĂciej jest jednak tak, ĝe
wymiary poszczególnych elementów dachu
pozostajÈ niezmienione i dom zamienia siÚ we
wïasnÈ karykaturÚ.

Okna...
...na parterze wykonane sÈ z drewna.
– StaraliĂmy siÚ wywaĝyÊ dwa wspóïczynniki
– mówi Tomasz. – Mam na myĂli wspóïczynnik izolacyjnoĂci, o którym pamiÚtajÈ wszyscy
oraz wspóïczynnik „g”, o którym wiedzÈ juĝ
nieliczni. OkreĂla on, mówiÈc najproĂciej,
moĝliwoĂÊ pozyskiwania ciepïa przez okno.
Im wiÚksza jest jego wartoĂÊ, tym wiÚksze sÈ
pasywne zyski energetyczne, pomieszczenie
bardziej siÚ nagrzewa. Na poddaszu zamontowanych jest w sumie 17 okien marki Velux.
W wiÚkszoĂci sÈ to okna obrotowe Velux
GGL wykonane z dwukrotnie lakierowanego
drewna i wyposaĝone w klapkÚ wentylacyjnÈ
oraz energooszczÚdny pakiet szybowy. Okna
te majÈ klamkÚ umieszczonÈ w górnej czÚĂci
skrzydïa, co sprawia, iĝ doroĂli mogÈ posïugiwaÊ siÚ niÈ bez problemu, a dzieci nie majÈ do
niej dostÚpu. W ïazience zastosowane zostaïy
natomiast okna Velux GGU. Rama drewniana

...zapewnia gazowy kocioï kondensacyjny.
– MieliĂmy trochÚ szczÚĂcia, bo gazociÈg
w ulicy pojawiï siÚ dokïadnie w czasie
budowy domu – stwierdza Tomasz Bzymek.
– Produkcja ciepïej wody uĝytkowej wspomagana jest dodatkowo przez kolektory sïoneczne Velux. Uwaĝam, ĝe byïa to inwestycja
opïacalna ekologicznie oraz finansowo.
Ciepïa woda uĝytkowa magazynowana jest
w 300-litrowym zasobniku dwuwÚĝownicowym. WÚĝownica w dolnej czÚĂci zbiornika
przekazuje ciepïo z solarów, natomiast tÚ
zamontowanÈ na górze zasila kocioï. Zasada
dziaïania jest bardzo prosta. JeĂli panele
sïoneczne zapewniajÈ wodÚ o zaprogramowanej temperaturze, wówczas piec nie
wïÈcza siÚ w ogóle. Natomiast w przypadku
osiÈgniÚcia nieco niĝszych temperatur jego
zadanie polega jedynie na dogrzewaniu.
Kominek w salonie nie ma pïaszcza wodnego
ani rozprowadzenia ciepïego powietrza.
ChcieliĂmy mieÊ bowiem w domu teatr ognia
i miejsce relaksu, a nie dodatkowÈ kotïowniÚ.
Miaïem teĝ obawy, byÊ moĝe nieuzasadnione, iĝ kanaïy powietrzne bardzo trudno jest
utrzymaÊ w czystoĂci. Jestem przekonany,
ĝe musi gromadziÊ siÚ w nich sporo kurzu
i nawet uĝycie filtrów jest tylko poïowicznym
rozwiÈzaniem.

Ciepïo w domu zapewnia kocioï kondensacyjny

Wystrój pomieszczeñ
– Podziaï odpowiedzialnoĂci byï w tym
przypadku bardzo prosty i z góry okreĂlony
– mówi Tomasz. – Ja zajmowaïem siÚ budowÈ i technologiÈ, a ĝona wystrojem. JeĂli
chodzi o kolorystykÚ, to Monika konsultowaïa siÚ ze swojÈ znajomÈ, która jest architektem wnÚtrz. Wiele naszych poczÈtkowych
zaïoĝeñ róĝniïo siÚ i to znacznie od tego, co
moĝna zobaczyÊ w naszym domu teraz. I
tu wracamy do tematu nieprzejmowania siÚ

Duĝa ïazienka na poddaszu bywa równieĝ
miejscem dzieciÚcych zabaw

Rada dla inwestorów
– Jeĝeli ktoĂ przyjmuje, ĝe bÚdzie budowaï podobnie jak ja, w szybkim tempie, to powinien liczyÊ siÚ z licznymi niespodziankami – twierdzi Tomasz Bzymek. – MówiÈc caïkiem powaĝnie, odgïos pÚkajÈcych pïyt gipsowo-kartonowych brzmi nocÈ niczym armatni wystrzaï! ZresztÈ nawet
gdy buduje siÚ bez poĂpiechu, ukïadajÈca siÚ konstrukcja dachu równieĝ moĝe spowodowaÊ takie pÚkniÚcia. OsobiĂcie przestaïem juĝ wierzyÊ w zapewnienia fachowców, którzy niemal zawsze
przyrzekajÈ, iĝ uĝywajÈ niemal kosmicznych technologii i pïyty nie majÈ prawa pÚknÈÊ! MajÈ prawo i pÚkajÈ. ProponujÚ po prostu braÊ to powaĝnie pod uwagÚ.
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Reportaĝ

bym siÚ na dwustanowiskowy, bo bryïa domu
mocno ucierpiaïaby na takim zabiegu, ale
z pewnoĂciÈ nieco poszerzyïbym ten, który
istnieje obecnie. Dodanie tylko póï metra
sprawiïoby, ĝe zyskaïbym sporo dodatkowej
powierzchni. Z caïÈ pewnoĂciÈ zastosowaïbym teĝ peïne deskowanie dachu. Taki
zabieg miaïby na celu nie tyle poprawienie
stabilnoĂci jego konstrukcji, ile polepszenie
wïaĂciwoĂci termoizolacyjnych.

Poza miastem

Dom w Czeczotkach otoczony jest zieleniÈ

tym, ĝe nie wszystko na budowie przebiega
tak, jak to sobie wymarzyliĂmy. Przykïadem
moĝe byÊ nasz kominek na granicy salonu
i jadalni. PlanowaliĂmy, ĝe bÚdzie on dwustronny, a co za tym idzie, iĝ nie bÚdzie rozdzielaï optycznie tych pomieszczeñ. Niestety,
jakoĂ nie do koñca udaïo mi siÚ przekazaÊ
nasz pomysï ekipie budowlanej… Kiedy zjawiïem siÚ po raz kolejny w Czeczotkach, zarysowaïa siÚ przede mnÈ alternatywa – albo
wyburzam ĂciankÚ, którÈ zaczÚto juĝ stawiaÊ,
albo rezygnujÚ z ambitnego planu i decydujÚ
siÚ na tradycyjny, jednostronny kominek.
Wybraïem oczywiĂcie drugie rozwiÈzanie.
JeĂli chodzi o kolory, to na parterze dominujÈ
szaroĂci. Jasnoszare sÈ Ăciany, grzejniki…
wïÈczniki Ăwiatïa i gniazdka majÈ na razie
kolor biaïy, ale za jakiĂ czas zostanÈ wymienione. Równieĝ bÚdÈ szare, aby pasowaïy do
wystroju. Podïoga wyïoĝona jest ciemnymi
panelami podïogowymi. ZdecydowaliĂmy
siÚ na taki materiaï ze wzglÚdu na obecnoĂÊ
w domu dwóch niezwykle ruchliwych psów.
Zderzenie ich temperamentu z pomysïami
naszych chïopaków daje czÚsto mieszankÚ
iĂcie wybuchowÈ. I bardzo dobrze! Cieszymy
siÚ, ĝe dzieciaki biegajÈ, bawiÈc siÚ z Bugi
oraz Bali. MyĂlÚ, ĝe dobrej klasy panele to poïÈczenie duĝej wytrzymaïoĂci na uszkodzenia
ze stosunkowo umiarkowanÈ cenÈ. Nie wiem,
czy jakikolwiek inny materiaï sprawdziïby siÚ
równie dobrze.
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Co zrobiïbym inaczej...
...gdybym budowaï po raz drugi? Przede
wszystkim zadbaïbym, aby powstaïo jakieĂ
wiÚksze pomieszczenie do przechowywania
narzÚdzi i sprzÚtu ogrodowego – stwierdza
bez wahania pan Tomasz. – PrzemyĂlaïbym
równieĝ sprawÚ garaĝu. Moĝe nie decydowaï-

Pan domu podkreĂla, ĝe mieszkanie blisko
lasu daje poczucie niezwykïej wolnoĂci.
– Od dzieciñstwa interesowaïem siÚ
sportem. Byïo to i ciÈgle jest zainteresowanie
czynne. W szkole uprawiaïem po kilka
dyscyplin naraz. Trudno byïo mi siÚ zdecydowaÊ. W koñcu wybraïem koszykówkÚ i graïem w niÈ naprawdÚ na serio. Wyczynowo.
Niestety powaĝna kontuzja wyeliminowaïa
mnie z profesjonalnego uprawiania sportu.
Nie spoczÈïem jednak na laurach. W dalszym ciÈgu uwielbiam ruch i wysiïek. Tu
poza miastem ïatwiej jest siÚ do niego
zmobilizowaÊ. W ciÈgu tygodnia przebiegam
okoïo czterdziestu kilometrów i zapewniam,
ĝe jest to doskonaïy relaks oraz odreagowanie stresów. LubiÚ teĝ graÊ na gitarze. Mam
w domu zarówno instrument klasyczny, jak
i elektryczny. ¥piew oraz gra na gitarze sÈ
dla mnie doskonaïym odprÚĝeniem.

Maïe biuro pana domu znajduje siÚ na poddaszu
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