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 Siemianowice to typowa l ska 

osada – mówi Rafa . – Jedni ceni

jej klimat i tradycj , inni szukaj

wi cej przestrzeni oraz kontaktu 

z przyrod . Na szcz cie 

nasz kawa ek miasta 

to prawdziwa wyspa zieleni. 

Poza tym jest tu cicho 

i spokojnie. W niedziel

na tarasie mo na odnie

wra enie, e jest si  gdzie

daleko poza miastem.

DOM EKSPERTA

Rafa  Mirocha od dziewi ciu lat pracuje w Libet SA. Obecnie zajmuje 

stanowisko dyrektora do spraw rozwoju tej firmy, która jest jednym z lide-

rów polskiego rynku w dziedzinie produkcji kostki brukowej. W po ówce 

bli niaka na osiedlu w Siemianowicach l skich mieszka od trzech lat 

wspólnie z on  Dorot , synkiem Miko ajem oraz córeczk  Hani . Przez 

cian  s siaduje natomiast z te ciami, którzy sprzedali stary dom i prze-

nie li si  bli ej dzieci.

Marzenie
– Dzielnica, w której obecnie mieszkamy, nie jest nam obca. A ju  z pew-

no ci  nie jest obca mojej onie – mieje si  Rafa . – Przez kilkana cie 

lat mieszka a na pobliskim osiedlu w domu rodziców... Dos ownie jakie

trzysta, czterysta metrów w linii prostej od naszego obecnego domu. Po lubie 

zamieszkali my z te ciami, ale niemal od pocz tku planowali my budow . Te 

moje marzenia o w asnych czterech cianach nap dza  zapewne fakt, i  wy-

chowa em si  w jednym z najwi kszych katowickich blokowisk, to znaczy na 

Osiedlu 1000-lecia. Chyba ka dy, kto y  w takim miejscu, ma g bok  potrze-

b  prywatno ci i cz ciowego odizolowania si  od innych ludzi. Szcz liwie 

dla nas okaza o si , e nieu ytki przylegaj ce do dzielnicy, w której sta  dom 

OazaOaza spokojuspokoju

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 opowiadaj  Rafa  Mirocha z firmy 

Libet i jego ona Dorota.
Marek elkowski
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te ciów, urz d miasta Siemianowice podzieli

na dzia ki budowlane i og osi  przetarg na ich 

kupno. Doszli my do wniosku, e taki zbieg 

okoliczno ci nale y wykorzysta . Lokalizacja 

naszego osiedla jest naprawd  doskona a. 

W jego s siedztwie, dos ownie jakie  trzy 

kilometry st d znajduje si  olbrzymi, znany 

w ca ej Polsce Chorzowski Park Kultury 

i Wypoczynku. To jest miejsce, które pozwala 

zapomnie , e wsz dzie wokó  rozci ga si  ol-

brzymia aglomeracja przemys owa. Wspania e

tereny na wycieczki rowerowe lub spacery. 

Inna zaleta lokalizacji naszego domu, to dobry 

uk ad komunikacyjny. Niedaleko jest st d do 

wa nych w z ów drogowych. Moja praca wi e

si  z cz stymi wyjazdami, wi c trafili my 

naprawd  dobrze. Wylot na Warszaw  jest 

o kilka minut jazdy od domu, dojazd do A4 to 

pi tna cie minut, Katowice o krok... Wa ne jest 

równie  to, e kilka kilometrów od nas powsta

niedawno olbrzymi kompleks handlowy: Silesia 

City Center. Zrobienie nawet sporych zakupów 

nie jest wi c problemem.

Pracowity sylwester
– Dzia k  kupili my w roku 2004, a wznosze-

nie domu rozpocz li my rok pó niej – wspo-

mina pan domu. – Prace trwa y troch  d u ej

ni  owe standardowe dwa lata, o których mówi 

wi kszo  inwestorów. Nasza budowa prze-

ci gn a si  o kolejny rok z kilku powodów. 

Jednym z nich by a decyzja o podpiwniczeniu 

domu. Taki budynek jest trudniejszy w reali-

zacji, a poza tym bardziej kosztowny. Piwnice 

by y wylewane z betonu, a nie budowane 

z bloczków i stanowi o to kolejny czynnik 

przed u aj cy czas budowy. 

– By  jeszcze jeden powód – dodaje jego 

ona Dorota. – Od pocz tku za o yli my, e

chcemy wprowadzi  si  do w pe ni wyko czo-

nego domu. Zaczynanie ycia na nowym miej-

scu, od permanentnego remontu, poprawek, 

udoskonale , przemarszów kolejnych ekip 

wykonawczych... Uznali my,  e nie zgotujemy 

sobie takiego koszmaru.

– Byli my konsekwentni – mówi Rafa .

– W momencie przeprowadzki mieli my ju

nawet urz dzony ogród i wybrukowany pod-

jazd! Pocz tkowo chcieli my wprowadzi  si

na wi ta Bo ego Narodzenia, ale jak to cz sto 

w yciu bywa... sko czy o si  na planach, 

bowiem nie wszystkie ekipy wykonawcze 

zd y y wynie  si  na czas. Wprowadzali my

si  zatem dok adnie w sylwestra 2007 roku 

i Nowy Rok 2008 przywitali my ju  u siebie. 

Poprzedzone by o to jednak solidn  prac . Do 

21.30 ca a rodzina cznie z rodzicami z oboj-

ga stron sprz ta a pracowicie i pomaga a

urz dzi  si  nam na nowym miejscu. Balowo-

imprezowemu nastrojowi poddali my si  wi c

niemal w ostatniej chwili. 

Wa ne decyzje
Cz  bli niaka zajmowana przez Dorot

i Rafa a ma 224 m2 powierzchni u ytkowej 

(bez gara u). Piwnica to dodatkowe 70 m2.

Nie znajduje si  ona pod ca ym budynkiem. 

Pani domu chcia a bowiem, aby pod oga 

w salonie le a a nieco ni ej ni  w pozosta-

ych pomieszczeniach parteru i w tej cz ci 

budynku zrezygnowano z podpiwniczenia.

Do wzniesienia cian domu u yto pusta-

ka ceramicznego Porotherm 44, uk adanego 

z u yciem zaprawy termoizolacyjnej. 

Ws uchuj c si  w reklam  oraz zapewnienia 

producenta, Rafa  planowa  pocz tkowo 

nie dok ada  ocieplenia. Kiedy jednak 

ciany by y ju  gotowe, a wn trze domu 

w wi kszo ci urz dzone i nadszed  czas 

na decyzj  w sprawie elewacji... inwestor 

doszed  do wniosku, e jednak wykona 

ocieplenie z u yciem we ny mineralnej 

w p ytach. Ca o  wyko czona jest tynkiem 

silikatowym.

Widok na taras od strony ogrodu

Ogród rozplanowany jest w sposób niebanalny, a jednocze nie nie wymaga zbyt wielu prac piel gnacyjnych
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– Zmieni em decyzj , gdy  dowiedzia em

si , e wystarczy jeden p kni ty pustak 

i tworzy si  mostek termiczny sporej wiel-

ko ci – podkre la Rafa . – Wola em do o y

ocieplenie i spa  spokojnie. Dom to ostatecznie 

inwestycja na lata. Wprawdzie zawsze mo na

go dociepli , ale lepiej zainwestowa  na 

pocz tku, a potem p aci  ni sze rachunki 

za ogrzewanie. Wyszed em z za o enia, e

skoro zdecydowa em si  budowa  ze zdrowego 

naturalnego materia u, jakim jest pustak cera-

miczny, to nie po to, eby go nast pnie obkle-

ja  wytworem przemys u chemicznego, czyli 

styropianem. Znacznie odpowiedniejszym

materia em do termoizolacji ciany 

z Porothermu wyda a mi si  we na mineralna. 

Materia  naturalny, który sprawia, e ciana 

zachowuje si  inaczej ni  w przypadku, gdyby 

by a oklejona styropianem.

Na dachu domu u o ona jest dachówka 

firmy Ruppceramika w kolorze br zowym. 

Po a  ociepla we na mineralna z rolki u o o-

na w jednej warstwie.

– Dzisiaj z ca  pewno ci  u o y bym ju

dwie – stwierdza pan domu. – Dlaczego? Otó

budynek jest wprawdzie bardzo porz dnie 

ocieplony, ale s  takie miejsca na dachu, 

szczególnie na rogach, gdzie przy bardzo ni-

skich temperaturach, rz du minus dwudziestu 

stopni, przyda oby si  jeszcze kilka centyme-

trów termoizolacji.

Okna w domu s  wykonane z mahoniu, 

a jedna z dwóch szyb jest w nich lekko 

przyciemniona. Zamówienie to zrealizowa a

znana i bardzo ceniona na l sku firma 

Wiktorczyk. Wszystkie okna na parterze wy-

posa one s  w rolety zewn trzne. Zapewniaj

one bezpiecze stwo, chroni  przed nad-

miernym przegrzewaniem si  pomieszcze

latem i ucieczk  ciep a zim  oraz zapewniaj

poczucie prywatno ci. 

Dom ogrzewa kocio  gazowy firmy 

Viessmann, który ustawiony jest w piwnicy. 

W pomieszczeniach mieszkalnych znajduj

si  grzejniki firmy Kermi. Dodatkowym 

ród em ciep a w budynku jest kominek, 

ale gospodarze wiadomie sprowadzili jego 

funkcje do poziomu teatru ognia.

– W czasie, kiedy wybierali my z Dorot

kominek, proponowano nam zainstalowanie 

modelu z p aszczem wodnym. Nie zdecydowa-

li my si  jednak na takie rozwi zanie – mówi 

Rafa . – Podobnie jak odrzucili my mo liwo

dogrzewania pomieszcze  za pomoc  ciep ego

powietrza. Doszli my z on  do wniosku, e

salon z kominkiem ma by  dla nas miejscem 

relaksu i kontaktu z ywym ogniem, a nie 

zast pcz  kot owni . cian  przy palenisku 

wyko czono trawertynem. Jest ywicowany 

i dlatego jest taki g adki. Bardziej podoba  mi 

si  wprawdzie kamie  oryginalny, lekko poro-

waty, ale pos ucha em rady specjalisty. G adk

powierzchni atwiej jest po prostu doczy ci .

Pasja pani domu
– Plany budynku zosta y wykonane na 

zamówienie. Ale... Chocia  kre li  je architekt 

z uprawnieniami, to wa n  rol  w powstaniu 

projektu odegra a moja ona – podkre la 

Rafa . – Mia a bowiem sporo przemy le

dotycz cych zarówno bry y domu, jak i roz-

k adu pomieszcze  oraz ich funkcjonalno ci. 

Architekt by  zaskoczony jej doskona ym 

przygotowaniem. Dorota dostarczy a mu 

bowiem nie tylko pomys y, ale równie  wiele 

materia ów drukowanych. Dzi ki temu atwiej 

by o si  porozumie  oraz dokona  ostatecz-

nych ustale .

– Architekt by  nie tylko zaskoczony, ale 

te  bardzo zadowolony – wspomina pani 

domu. – Podawali my mu bowiem konkrety. 

Wiedzieli my, ile chcemy pomieszcze  na gó-

rze i na dole, jakie maj  pe ni  funkcje, gdzie 

ma by  w sko, a gdzie szeroko…

– Z us ug dekoratora wn trz nie musieli my

korzysta  – dodaje Rafa . – Wystrój domu od 

pocz tku do ko ca zaplanowa a moja ona. To 

ona wybiera a kszta ty, kolory i form . Musz

przyzna , e Dorota doskonale sprawdzi a

si  w roli designera. Ma wa n  umiej tno

widzenia wn trza oczyma wyobra ni, zanim 

jeszcze nabierze ono realnych kszta tów. 

W a nie ta wyobra nia pomog a najpierw wy-

budowa  nasz dom, nada a wn trzom obecny 

wygl d, a nast pnie sprawi a, e ogród sta  si

Salon le y ni ej w stosunku do pozosta ych pomieszcze  parteru

Rada dla inwestorów

– Je eli kto  decyduje si  na u o enie kostki brukowej w otoczeniu swego domu, to nie powi-

nien na niej oszcz dza ! – podkre la Rafa  Mirocha. – Po pierwsze warto wybra  dobrego, reno-

mowanego producenta, a po drugie... nie warto patrze  na najta sze pozycje w cenniku. Je li zale-

y nam na tym, aby by o naprawd adnie, to zwyk a kostka przeznaczona do wykonywania ci gów

komunikacyjnych: chodników, ulic, raczej nie spe ni naszych oczekiwa . Z do wiadczenia wiem, 

e dobrze dobrany produkt mo e upi kszy  i ozdobi  otoczenie domu. Do tego stopnia, e czasa-

mi powa nie zwi ksza si  warto  inwestycji. Zwyk a, szara kostka mo e natomiast dom oszpe-

ci . Jej przeznaczeniem nie s  bowiem podjazdy czy alejki w ogrodzie. Na domu generalnie nie 

nale y oszcz dza ! Przekona em si  o tym kiedy szukali my z on  lamp do jadalni. Poniewa  nie 

by o takich, jakie sobie wymarzyli my, kupili my inne, których zalet  by o g ównie to, e by y ta-

nie. Powisia y mo e pó  roku i bez alu si  z nimi rozstali my. Pozby em si  ich, bo nie mog em

ju  na nie patrze . Oszcz dno  by a zatem pozorna. W ko cu i tak nabyli my takie lampy, o jakich 

my leli my od pocz tku.
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pi kny i nie wymaga zbyt wiele zachodu oraz 

prac piel gnacyjnych.

– Moim ród em inspiracji by y przede 

wszystkim zachodnie magazyny wn trzarskie 

– wspomina Dorota. – Pami tam, e by am 

cz stym go ciem Empiku i przegl da am 

niemieckie, angielskie i w oskie czasopisma. 

Wtedy nie by o jeszcze w Polsce magazynów tej 

klasy. Dzisiaj jest zupe nie inaczej. Z zakupio-

nych czasopism wycina am ciekawe aran acje 

i rozwi zania wzornicze. Po pewnym czasie 

nazbiera o si  tego ca kiem sporo. Pami tam, 

e kiedy przyjecha  do nas fachowiec, który 

mia  zaj  si  techniczn  stron  o wietlenia 

w domu, to by  pod du ym wra eniem. 

Mia am sporo konkretnych przyk adów

i potrafi am pokaza  na czym mi zale y. 

Tak zwane punkty wietlne w naszym domu 

nie s u  tylko i wy cznie do rozpraszania 

ciemno ci. Traktowanie ich na zasadzie 

„w pomieszczeniach ma by  jasno” wiadczy 

o niezrozumieniu roli, jak  mo e odgrywa

wiat o. A mo na nim przecie  budowa  ró ne

nastroje. W niektórych sytuacjach potrzeba 

go du o, w innych wystarczy ma y wietlny 

akcent. wiat o zmienia wygl d pomieszcze .

Ten sam pokój mo e wygl da  zupe nie 

inaczej w zale no ci od rodzaju u ytej oprawy 

oraz ród a. Kolory w domu dobiera am przede 

wszystkim pod k tem naszych upodoba .

Dlatego w pomieszczeniach du o jest br zów, 

be y, bieli oraz odcieni fioletu i szaro ci. Je li 

chodzi o wystrój, to lubi  zmiany. Cz sto eks-

perymentuj , przestawiam ró ne przedmioty. 

My l , e je li mia abym zrealizowa  si  w tej 

dziedzinie, to bud et domowy przeznaczony 

na te cele musia by by  znacznie wy szy 

– mieje si  Dorota. – Frajd  sprawiaj  mi 

wypady do sklepów meblowych i z artyku ami 

do wyposa enia wn trz. Lubi  podpatrywa ,

szuka  nowych rozwi za  oraz idei. Cz sto 

te  my l , co zmieni abym w naszym domu… 

Dzisiaj wiem ju , e na pi trze przyda yby 

si  dwie azienki. Jedn  z nich, niewielk

powierzchniowo, przeznaczy abym dla dzieci. 

Mo na by oby j  odpowiednio zaaran owa …

z du  ilo ci  kolorów. Natomiast druga 

by aby po czona z nasz  sypialni . Z innych 

przemy le … W pomieszczeniach wy o onych 

Rada dla inwestorów

Pod oga w salonie wy o ona jest drewnem egzotycznym merbau

Pokoj córeczki Dorota zaaran owa a u ywaj c radosnych, „dzieci cych” kolorów

W ca ym domu mo na znale  wiele elementów 

ozdabiajacych wn trza, które dodaj  im 

niepowtarzalnego uroku

– Z perspektywy czasu widz , e je li dom 

jest dwukondygnacyjny, a pralnia znajduje 

si  w piwnicy, to warto wykona  tzw. zsyp 

na ubrania – mówi Rafa . – Niektórzy mog

uzna  to za fanaberi , ale takie rozwi zanie 

zainstalowane w azience lub w garderobie 

bardzo u atwi oby ycie mnie, a mojej onie 

chyba jeszcze bardziej. Brudne ubrania l do-

wa yby bowiem od razu tam, gdzie b d  pra-

ne. Rozwi zanie proste, a jednocze nie nie-

zwykle praktyczne. Ostatnio rozmawia em 

z koleg , który buduje dom i wspomnia em

mu o tej idei… Efekt jest taki, e w jego pro-

jekcie taki zsyp si  pojawi !
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p ytkami przyda oby si  ogrzewanie pod o-

gowe. Znikn oby przede wszystkim nieprzy-

jemne uczucie ch odu. Ale z mojego punktu 

widzenia by aby jeszcze jedna wa na korzy .

Ze cian znikn yby grzejniki. Pomieszczenia 

wygl da yby wówczas zdecydowanie inaczej. 

Lepiej!

– Z tym akurat nie do ko ca si  zgadzam 

– stwierdza Rafa . – Z perspektywy kilku lat 

u ytkowania widz  wprawdzie, e w azience 

oprócz popularnej drabinki, a wi c grzejnika, 

na którym doskonale schn  r czniki, przy-

da oby si  jeszcze ogrzewanie pod ogowe. 

Problem jest jednak powa niejszy, ni  mog oby 

si  wydawa . Latem ch odna pod oga bywa 

ca kiem przyjemna, ale ju  od wczesnej jesieni 

zimna posadzka zaczyna przeszkadza .

Mimo to zdecydowa bym si  raczej na maty 

elektryczne i wspomaganie zwyk ego ogrze-

wania. Powód jest bardzo prosty. Dom jest 

dobrze ocieplony i kocio  c.o. w naszym domu 

zaczyna pracowa  dopiero pó n  jesieni .

Natomiast pod oga straszy ch odem cz sto ju

na pocz tku wrze nia. Gdyby zainstalowa

ogrzewanie pod ogowe wodne, to sezon 

rozpoczyna by si  zbyt wcze nie. A to mia oby 

realne odbicie w rachunkach.

Krótki przewodnik
Zaraz przy wej ciu do domu, po prawej stro-

nie znajduje si  niewielkie otwarte pomiesz-

czenie, które pe ni funkcj  garderoby dla go ci.

– Unikamy w ten sposób sytuacji, w której 

przy wi kszej liczbie odwiedzaj cych, przy 

wej ciu tworzy si  sztuczny cisk – mówi Rafa

Mirocha. – Rozwi zanie tak si  spodoba o, e

ju  kilku naszych znajomych podpatrzy o ten 

pomys . Oprócz tego na parterze znajduje si

jeszcze hol, toaleta, spi arnia, otwarta kuchnia 

po czona z jadalni  i le cym o dwa stopnie 

ni ej salonem. Na pierwszym pi trze znajduje 

si  natomiast pokój dzienny, który pe ni rów-

nie  funkcj  go cinnego, pokoje córki i syna, 

nasza sypialnia z garderob  oraz azienka. 

Nad poddaszem u ytkowym znajduje si

jeszcze jedna kondygnacja, do której prowadz

rozk adane schody strychowe. Pe ni ona rol

magazynu rzeczy rzadziej u ywanych, które 

nie powinny by  przechowywane w piwnicy. 

Podziemna kondygnacja, nawet wietnie za-

izolowana, jest jednak zawsze troch  bardziej 

wilgotna ni  pomieszczenia 

nad powierzchni  gruntu. 

Pod oga w salonie oraz 

schody na poddasze wy o-

one s  ciemnym drewnem 

egzotycznym merbau. 

Doskonale komponuje si

ono z jasnymi p ytkami po-

lerowanego gresu w kuchni 

oraz holu. Deska z drewna 

merbau pojawia si  jeszcze 

w holu na pi trze, ale znaj-

duj ce si  tam pokoje dzieci 

wy o one s  parkietem z ol-

chy, a sypialnia z jesionu.

– Inwestorzy, którzy pre-

feruj  w salonie drewno na pod odze, powinni 

pami ta , e przy kominku warto u o y

przynajmniej jeden rz d p ytek ceramicznych 

– podkre la z naciskiem Rafa . – Powód jest 

bardzo prosty. Nawet je li b dziemy bardzo 

ostro nie operowa  przy palenisku, to i tak 

wcze niej czy pó niej jaka  rozpalona do czer-

wono ci drobinka uszkodzi nam pod og .

Pasja pana domu
– Moj  pasj  od zawsze by a muzyka – stwier-

dza Rafa . – Kiedy , za czasów studenckich 

uprawia em j  czynnie jako wokalista 

w zespole Dynamind. To by a znana formacja, 

która nagra a trzy p yty i mia a dwie du e tra-

sy koncertowe... Jedn  z nich odbyli my z Acid 

Drinkers. Fajne do wiadczenie. Dzisiaj zosta y

z tego wspomnienia, pami tki, p yty... Muzyka 

jest dla mnie odskoczni  od codziennej 

bieganiny i umila mi cz ste podró e s u bowe, 

które odbywam z racji pe nionej funkcji. 

W domu równie  jej s ucham na sprz cie, 

który dla laika mo e wygl da  nieco topornie, 

ale w rzeczywisto ci ma klas  audiofilsk . To 

wielka pasja mojego ojca, któr  stara mi si

zaszczepi  i dlatego przekaza  mi swój starszy 

sprz t. Dzi ki temu urz dzenia, które kosztuj

maj tek, mam z bardzo du  zni k .

azienka jest du a i jasna Ogród to miejsce, w którym lubi  przebywa  wszyscy 

cz onkowie rodziny

Wa n  rol  w domu pe ni o wietlenie
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