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Marek elkowski

Interesuj  si  histori  i du  wag

przyk adam do warto ci patriotycznych – mówi 

Marek Hanyga, in ynier elektryk, w a ciciel firmy 

„Hanmar”, która od 26 lat zajmuje si

sprzeda  oraz napraw  elektronarz dzi. 

– Ju  jako m ody harcerz z wielk  dum

wci ga em flag  na maszt na obozach 

harcerskich. By o to dla mnie wielkie 

wyró nienie. Dlatego te  ju  jako doros y facet 

postawi em przed domem maszt, na którym

powiewa bia o-czerwona flaga.

Niektórzy traktuj  to jak dziwactwo... 

A ja uwa am, e to jest  s uszne i godne

upowszechnienia i coraz wi cej takich symboli 

zauwa am w Polsce.

wierzby

DOM EKSPERTA

W swoich zainteresowaniach historycznych 

Marek w szczególny sposób skupia si

na okresie Ksi stwa Warszawskiego oraz 

czasach rozbiorów.

– Wszystko zacz o si  od ksi ki, któr

te  podarowa  mojemu synowi – wspo-

mina. – By a to biografia ksi cia Józefa 

Poniatowskiego z 1913 r. napisana przez 

Szymona Aneskazy. Przeczyta em j  dwa 

razy. Zafascynowa y mnie losy tego cz o-

wieka, a pó niej zacz em poznawa  czasy, 

w których y .

Na co dzie  Marek Hanyga jest biznes-

menem. Firma  Hanmar oprócz centrali 

w Warszawie ma jeszcze trzy oddzia y: 

w Ustroniu, Goleszowie i Nowym Dworze 

Mazowieckim oraz prowadzi dwa sklepy 

internetowe. Jest to przedsi biorstwo 

naprawd  rodzinne, gdy  w ród blisko 

czterdziestu zatrudnionych w nim osób 

znajduj  si ona w a ciciela – Gra yna, 

a tak e córka Ma gorzata i syn Piotr.

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 Marek Hanyga,

w a ciciel firmy Hanmar 

i jego ona Gra yna. 
zaza oknem
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Mazowiecki krajobraz
– Zanim przeprowadzili my si  z on  do 

G oskowa Letniska, przez lata mieszka-

li my w Warszawie – wspomina Marek. 

– Mieli my du e, pi kne mieszkanie przy 

ulicy Bartyckiej. To by a bardzo wygodna 

lokalizacja, chocia by dlatego, e prowa-

dzenie interesów wymaga odbywania wielu 

spotka . Zarówno tych oficjalnych, jak 

i towarzyskich. Jednak mojej onie Gra ynce 

przeszkadza  zgie k wielkiego miasta. Jej 

marzeniem by a wyprowadzka, gdzie  poza 

granice Warszawy. Dzia k  „namierzyli” 

nasi znajomi, którzy w G oskowie mieszkaj

od wielu lat. Poniewa  to miejsce od razu 

nam si  spodoba o, nie wahali my si  d ugo 

z decyzj  o zakupie. Dzia ka ma 1400 m2,

a jej du  zalet  jest dobre uzbrojenie. 

Pod asfaltow  drog , która prowadzi a  do 

bramy, znajduje si  kanalizacja, wodoci g, 

gazoci g, pr d oraz kabel stacjonarnego 

telefonu. Do wszystkich tych niew tpliwych 

zalet do cza jeszcze jedna, ale bardzo 

wa na... teren le y nieco na uboczu. Naszym 

zdaniem by o to wymarzone miejsce na 

budow . Z okien salonu rozci ga si  pi kny 

widok na ponadstuletnie wierzby – cha-

rakterystyczny element mazowieckiego 

krajobrazu. Tu  obok linii drzew przebiegaj

tory historycznej, studwudziestoletniej 

kolejki w skotorowej, która raz w tygodniu 

wozi turystów.

– Mnie równie  urzek y te rosochate 

wierzby za p otem – dodaje Gra yna 

Hanyga. – To prawdziwe pomniki przyrody. 

By y wprawdzie mocno zaniedbane, a pnie 

zbyt obci one koron  ga zi zaczyna y si

ju  rozdwaja ...  Ale ostatniej zimy spro-

wadzili my fachowca, który na nasz koszt 

odpowiednio je przyci . Dzi ki temu drzewa 

nabra y nowego ycia. Po przyci ciu wierzb 

zainwestowali my jeszcze w wyrównanie 

i oczyszczenie przebiegaj cej w pobli u

drogi gruntowej. Powsta a pi kna aleja. Tak 

malownicza, e teraz mieszka cy G oskowa 

przychodz  tu na spacery czy na ogniska.

ona Marka zleci a zbadanie  terenu  

dzia ki  przez znanego i zaufanego radie-

stet . On równie  stwierdzi , e teren jest 

idealny do zamieszkania.

Materializacja marze
– Zakupu dzia ki dokonali my w 2004 roku, 

ale dom zacz li my budowa  dopiero po 

dwóch latach – mówi Marek. – Inwestycja 

realizowana by a bardzo sprawnie i ju

w maju 2007 roku mogli my przenie

si  z on  do G oskowa. Ale po kolei... 

Przygotowania do budowy poprzedzone by y

zakupem mnóstwa katalogów. Szukali my

domu o charakterze dworkowym. 

Pocz tkowo planowali my, e nie b dzie 

mia  poddasza u ytkowego. Z czasem 

doszli my do wniosku, e mo na sensownie 

zagospodarowa  pojawiaj c  si  kubatur .

Wystarczy o podnie  dach tylko o 5 procent 

i pojawi y si  dwa du e pokoje i azienka 

na poddaszu. Dzi ki temu bez problemu 

mo emy go ci  nasze dzieci z rodzinami. My 

z on  w a ciwie nie korzystamy z tej cz ci 

domu. Parter domu w G oskowie Letnisku 

liczy 130 m2. Poddasze 70 m2. Czy to du o,

czy ma o? Nam w ka dym razie w zupe no-

ci wystarcza. Co wi cej, na pytanie, co bym 

zmieni , gdybym budowa  po raz kolejny, 

mog  odpowiedzie  z czystym sumieniem, 

e nic. To efekt dok adnego planowania 

i szczegó owych przemy le  dotycz cych 

funkcjonalno ci.

– Ludzie, którzy wybudowali dom, cz sto 

wyg aszaj  nast puj ce opinie: „drugi 

zbudowa bym lepiej, a trzeci, to ju  w ogóle... 

by by doskona y” – stwierdza Gra yna. 

– Natomiast my z m em jeste my bardzo 

zadowoleni z ostatecznego kszta tu naszego 

domu i nic by my nie zmieniali. Ten dom jest 

materializacj  naszych marze  i dlatego jest 

wspania y.

Aleja starych wierzb urzek a zarówno Gra yn , jak i Marka

Przed domem w G oskowie Letnisku stoi maszt, 

na którym dumnie opocz  nasze

narodowe barwy
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Dom dla dwojga 
Budynek wzniesiony jest z pustaków 

ceramicznych i ocieplony 12-centymetrow

warstw  styropianu. Dach dla wzmocnienia 

jest pokryty deskami, a nast pnie dachów-

kami ceramicznymi. Od spodu izoluje go 

20 cm warstwa we ny mineralnej.

– Dom zosta  zaprojektowany w taki 

sposób, aby wygodnie mieszka o si  w nim 

dwojgu ludzi, ale... jednocze nie tak, aby 

nawet d u sze wizyty córki oraz syna 

z rodzinami nie stanowi y najmniejszego pro-

blemu – podkre la Marek. – Jest to budynek 

parterowy z poddaszem u ytkowym. Pi terko 

przeznaczone jest jednak dla go ci. ona

i ja mieszkamy na dolnej kondygnacji. To 

wiadomy, perspektywiczny wybór. Wiadomo, 

lata lec  i za jaki  czas coraz trudniej b dzie 

korzysta o si  ze schodów. Dom jest wi c

zorganizowany w taki sposób, e parter 

zaspokaja wszystkie nasze potrzeby yciowe.

W domu Gra yny i Marka mieszka jeszcze 

pies – rodowodowy owczarek niemiecki,

– Zawsze chcia em mie  wyszkolonego 

psa. Berta jest bardzo przyjazna, gdy  tak 

zosta a wyszkolona. Ale ju  sam jej wygl d

odstrasza ludzi o nieczystych intencjach. 

W mie cie poprzednie nasze psy nie mia y

swobody, a  tutaj pies mo e si  wybiega

i by  szcz liwy. Jak ju  mówi em, to ona

chcia a si  wyprowadzi  z Warszawy. Ja 

nie by em do ko ca przekonany. W mie cie 

wsz dzie jest blisko. I na siatkówk , i na bi-

lard... Z G oskowa to ju  ma a wyprawa. Ale 

wbrew pozorom nie narzekam. Oboje z on

jeste my kierowcami. A je li raz, dwa razy 

w roku wydam pieni dze na taksówk  lub 

pojad  autobusem, to tak e nic wielkiego si

nie stanie. W sumie my la em, e mieszka-

nie poza miastem b dzie bardziej uci liwe. 

Okaza o si  jednak, e moja wyobra nia 

podsuwa a mi nieprawdziwe obrazy. Dzisiaj 

mog  powiedzie , i adna si a nie by aby 

w stanie nak oni  mnie do ponownego 

zamieszkania w Warszawie.

Od kuchni po sypialni
Spora nowocze nie wyposa ona kuchnia 

po czona jest z jadalni  oraz z du ym 

salonem. W kuchni znajduje si  równie

wej cie do pomieszczenia gospodarczego.

– Takie pomieszczenie powinno znajdowa

si  w ka dym domu – podkre la w a ciciel 

firmy Hanmar. – Tu znajduje si  kocio

gazowy, przy cze elektryczne i wodne. Jest 

to równie  dobre miejsce na wstawienie 

pralki. Ogrzewanie jest zasilane przez 

kocio  gazowy firmy Viessmann. Zasila on 

zarówno ogrzewanie pod ogowe (przedpokój, 

salon, kuchnia, azienki), jak i grzejniki 

(pozosta e pomieszczenia). Jestem bardzo 

zadowolony z tej instalacji. Jest ustawiona 

w taki sposób, e nie musz  o niej my le .

Raz na dwa lata pojawia si  serwisant i to 

wszystko! Gdy zaczynaj  si  ch odne dni, 

kocio  zaczyna grza . A kiedy ko cz  si

mrozy i przymrozki, grzejniki staj  si

zimne. Tak wygl da to z mojej perspektywy. 

Perspektywy u ytkownika, który chce mie

zim  ciep o w domu i nie interesuj  go 

szczegó y techniczne.

W pomieszczeniu gospodarczym znajduj

si  jeszcze jedne drzwi. Niemal wszyscy 

go cie s dz , e prowadz  one do gara u.

– Tymczasem w naszym domu... nie ma 

gara u! Zrezygnowali my z niego zupe nie 

wiadomie na rzecz wiaty – mieje si  Marek. 

– Gdyby wznie  typowe pomieszczenie na sa-

mochody, to mocno ucierpia aby bry a budyn-

ku. Zatraci aby ona swój dworkowy charakter. 

Z innych powodów, ale równie wiadomie 

 Kuchnia po czona z jadalni  zabudowana jest meblami wykonanymi na zamówienie

Widok salonu, w którym poczesne miejsce zajmuj  naro nik i fotele ze skóry w oliwkowym kolorze Dno wanny w azience na parterze le y na tym 

samym poziomie co pod oga
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Cz owiek i jego miejsce
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zrezygnowali my z piwnicy. Je eli w naszym 

domu pojawia si  taka rzecz, o której zaczy-

namy my le , e warto by oby j  przechowa ,

bo mo e si  przyda , to... bardzo szybko 

wynosimy j  na mietnik. Gara  ju  powoli 

robi si  prze ytkiem, samochód nie stoi ca

noc w wilgoci, a jest przewietrzany pod wiat .

W zast pstwie wspomnianego gara u i piwnicy 

postawi em wolno stoj cy drewniany domek 

gospodarczy 24 m2 z ma  werand , w któr

wkomponowa em bud  dla psa. W domku tym 

trzymam maszyny i narz dzia ogrodnicze oraz 

rowery. Tam mie ci si  równie  mój ulubiony 

warsztat z narz dziami r cznymi i elektrycz-

nymi. Bardzo lubi  tam przebywa .

Tu  obok salonu znajduje si  gabinet pana 

domu.

– Du o przebywam w tym pomieszczeniu, 

gdy  tak to ju  jest w biznesie, e nie pracuje 

si  tylko od 8.00 do 16.00! Czasami trzeba 

po wi ca  firmie znacznie wi cej czasu. 

Szczególnie, e Hanmar prowadzi swoj

dzia alno  tak e online. 

W gabinecie Marek przechowuje równie

kolekcj  pami tek po ksi ciu Józefie 

Poniatowskim i liczne ksi ki oraz stare 

zdj cia rodzine. A honorowe miejsce w po-

koju zajmuje gitara.

Naprzeciw gabinetu znajduj  si  drzwi do 

azienki. 

– My l , e na szczególn  uwag  zas uguje 

wanna. A w a ciwie nie sama wanna, lecz 

sposób, w jaki jest ustawiona – podkre la 

pan domu. – Jej dno znajduje si  dok adnie 

na wysoko ci pod ogi. Poprawia to komfort 

u ytkowania. atwiej si  wchodzi do 

wanny i atwiej z niej wychodzi, gdy  nie 

ma ró nicy poziomów. Niby nie jest to jaki

rewolucyjny pomys , ale jego zrealizowanie 

wymaga o wcze niejszego zaplanowania. 

Po wylaniu posadzek by oby ju  bowiem 

niemo liwe.

Niedaleko od gabinetu znajduje si  rów-

nie  sypialnia, do której przylega pomiesz-

czenie pe ni ce funkcj  garderoby.

– Jeste my bardzo zadowoleni, e zdecydo-

wali my si  na jej urz dzenie. To zabawne. 

Cz owiek korzysta z garderoby, a po pewnym 

czasie zaczyna si  zastanawia , jak w ogóle 

móg  wcze niej bez niej y ? Nasza to 

w dodatku model luksusowy – mieje si

Gra yna. – Ostatecznie rzadko mo na si

natkn  na garderob  z oknem. A to podnosi 

w znacz cy sposób komfort u ytkowania 

tego pomieszczenia. Krótko mówi c... 

garderoba to jeden z naszych lepszych, 

zrealizowanych pomys ów.

Sztuka kompromisu
– W ca ym domu po czyli my stylowe 

meble i dodatki z elementami nowoczesnymi

– podkre la Gra yna Hanyga. – Uwa am, e

tego rodzaju zestawienia, oczywi cie wyko-

nane w rozs dny sposób, wzbogacaj  wn -

trza i czyni  je ciekawszymi. Lubimy skór

i dlatego w salonie znalaz  si  du y skórzany 

naro nik oraz fotele w oliwkowym kolorze. 

Ciemne meble drewniane odziedziczy am 

po rodzicach. Cz  z nich by a mocno 

zniszczona, ale uda o si  je pi knie odnowi

i teraz s  ozdob  salonu. Ich renowacja spo-

ro kosztowa a, ale uwa am, e efekt wart jest 

wydanych pieni dzy. Z ciemnymi meblami 

znakomicie harmonizuj  ciemne drzwi. 

M  lubi tak  kolorystyk . Ja wol  ja niejsze 

drewno, co wida  chocia by w kuchni. To 

dowód na to, e dobre ma e stwo jest sztu-

k  rozs dnych kompromisów – podkre la 

ze miechem pani domu. – Podobnie by o

z p ytkami  pod ogowymi w salonie. Ja 

wola abym parkiet, ale... musieli my zwolni

stare, warszawskie mieszkanie, a dom by

Rada dla inwestorów

Dom ogrzewany jest wisz cym kot em gazowym 

firmy Viessmann

W ogrodzie stoi domek gospodarczy, który jest 

prawdziwym królestwem Marka

– Cz owiek aktywny, prowadz cy w asny biznes, nie ma czasu, a cz sto równie  si y, aby drobia-

zgowo nadzorowa  proces inwestycyjny. A ju  sterowanie nim i dobieranie poszczególnych ekip 

mija si  po prostu z celem, poniewa  zawiera w sobie element loterii  – podkre la Marek Hanyga.

– Przecie  w takim wypadku nie zna si  na ogó  zatrudnianych ludzi oraz ich mo liwo ci. Znacznie 

lepiej powierzy  nadzór nad budow  fachowcowi, cz owiekowi, który ogarnia ca o  budowy i do-

skonale orientuje si , kiedy wynajmowa  kolejne ekipy, aby wzajemnie nie wchodzi y sobie w dro-

g . Na naszej budowie zatrudni em cz owieka, którego firma by a g ównym wykonawc . To na nim 

spoczywa a odpowiedzialno  i to z nim si  rozlicza em. Taki system jest najkorzystniejszy dla 

ka dego, kto o budowaniu wie niewiele, a nie ma czasu uczy  si  wszystkiego od podstaw. Prosz

tylko nie rozumie  tego opacznie! Wizyty inwestora na budowie i ledzenie post pu prac jest obo-

wi zkowe! Wykonawcy musz  by  kontrolowani. Chodzi o to, eby przysz y w a ciciel domu nie 

zamienia  si  w budowla ca.  Znacznie lepiej zrobi, spokojnie zarabiaj c w swoim zawodzie na pro-

wadzon  inwestycj .

 Wn trze jednego z pokoi na poddaszu
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Rada dla inwestorów

jeszcze niewygrzany z wilgoci technolo-

gicznej... istnia o niebezpiecze stwo, e

klepki zaczn  pracowa . Ku rado ci m a

zdecydowali my si  wi c na p ytki. Ale to ja 

wybiera am ich kolor!

Kominek, ognisko, integracja
– Nie chcieli my mie  kominka, w którym 

ogie  zamkni ty jest za szyb  – mówi 

Marek. – Szyba owszem jest, ale opuszczamy 

j  wy cznie na noc, eby uchroni  si  przed 

jakim  przypadkowym zaprószeniem ognia. 

Podczas u ywania kominka piec gazowy 

nie pracuje tak intensywnie jak normalnie, 

poniewa  p on ce szczapy drewna daj

sporo ciep a, a zwarta bry a budynku 

sprzyja jego rozprzestrzenianiu si . Dzi ki 

nawiewowi powietrza ogrzewane s  równie

pomieszczenia poddasza. Takie rozwi zanie 

jest idealne na jesie  lub wiosn . Kiedy dni 

s  ciep e, ale noce nie.

– Nasz kominek jest zrobiony z kafli – do-

daje Gra yna. – Obecnie takie rozwi zanie 

nie jest stosowane zbyt cz sto. M  podpa-

trzy  je u swojego przyjaciela w górach i od 

tamtego czasu nie by o mowy, aby w naszym 

domu pojawi  si  jaki  zwyk y kominek. Po 

prostu musia  by  kaflowy z wk adem z ce-

gie  szamotowych. Nie jest to rozwi zanie 

tanie, ale efekt wizualny oraz u ytkowy jest 

wspania y. 

– Jako harcerz zawsze lubi em ogie

i dlatego oprócz otwartego kominka mamy 

jeszcze specjalnie obudowane miejsce 

w ogrodzie, w którym palimy ogniska

– stwierdza pan domu. – Bardzo lubi  tam 

siedzie  wieczorami. Jest te  tradycj , e

w dniach wi t pa stwowych, takich jak 

3 maja i 11 listopada, organizujemy ogniska 

dla s siadów po czone ze piewaniem 

pie ni patriotycznych. Lubimy siedzie  przy 

ognisku, piewa , gra  na gitarze. Takie im-

prezy niezwykle integruj  lokaln  spo ecz-

no . Ale to nie jedyne nasze dzia anie o tym 

charakterze. Mi dzy innymi z inicjatywy 

ony zacz o si  równie  wiosenne i jesienne 

sprz tanie ca ej okolicy.

Aktywne sp dzanie czasu
– W okresie letnim samochodowa wiata przy 

domu pe ni jeszcze jedn  funkcj , ustawia-

my pod ni  stó  do tenisa sto owego – mówi 

Marek. – W sierpniu w dniu urodzin ony

urz dzamy sportowe przyj cie z wieloma 

atrakcjami. Zaproszeni go cie mog  pogra

nie tylko w ping-ponga, ale tak e w badmin-

tona, oraz postrzela  z wiatrówki do tarczy. 

S owem sportowy piknik. To chyba lepsze od 

tradycyjnego siedzenia przy stole. Zreszt

entuzjazm naszych go ci wiadczy o tym 

najlepiej.

– Raz w roku tydzie  lub dwa eglujemy 

po Mazurach – stwierdza Gra yna. 

– Czarterujemy jacht i p yniemy od 

W gorzewa do Rucianego. Najcz ciej 

w wi kszym towarzystwie. A wszystko zacz -

o si  stosunkowo niedawno, bo jakie  pi t-

na cie lat temu. Pierwszy raz pop yn li my

z naszym synem, który zdoby  uprawnienia. 

Ale pó niej zamarzyli my o samodzielnych 

wyprawach.

– I dlatego ju  jako dojrza y cz owiek 

zrobi em patent eglarski. Pokaza em, e

te  potrafi  – mieje si  Marek. – Potem 

pop yn li my w pierwszy rejs... Pocz tkowo 

mia a to by  wyprawa ze znajomymi, ale 

rodzinne problemy zatrzyma y ich w mie cie 

i... i ruszyli my sami. 

– M , wie o upieczony eglarz, ja 

kompletnie zielona i na dodatek z d ugimi 

paznokciami... Ale to by a najlepsza szko a

eglarstwa. Wszystkiego nauczy am si

w tydzie .

Kominek w salonie wykonany jest z kafli, a jego 

szyba ochronna jest przewa nie podniesiona

Zarówno Gra yna, jak i Marek s  zadowoleni 

ze swojego nowego domu w G oskowie i cz sto 

powtarzaj , e jest dok adnie taki, jaki narodzi  si

w ich marzeniach

– Krety nie lubi  wibracji, tupania, uderzania w powierzchni  ziemi. Do skonstruowania spe-

cjalnego urz dzenia odstraszaj cego pos u y a mi tania szlifierka dwutarczowa marki DWT (oko o

150 z otych) – mówi Marek Hanyga. – Urz dzenie to jest znakomicie wywa one, co przy szlifowa-

niu jest oczywist  zalet . Dla moich celów musia em jednak ukruszy  po kawa ku tarczy szlifier-

skiej z obu stron. Efekt jest taki, e idealne wywa enie znik o i szlifierka okrutnie si  „telepie” . 

Ustawi em j  na desce, która znakomicie przenosi owo dudnienie, pod czy em do w cznika cza-

sowego i co pó  godziny urz dzenie jest w czane na pi  minut. Ca o  przykrywam stalow  tacz-

k . Krety musz  odczuwa  du y dyskomfort, bo wynios y si  z naszej dzia ki.

Rada dla inwestorów

– Moja firma sprzedaje elektronarz dzia dla budownictwa ró nych marek – stwierdza w a ci-

ciel Hanmaru. – Mamy w ofercie zarówno polsk Celm , Metabo, Makit , Boscha, i Hitachi, jak 

i mniej znane  firmy zagraniczne. Ofert  uzupe nia nasza marka: DWT. Mo na u nas kupi  zarów-

no urz dzenia profesjonalne, jak i pó profesjonalne oraz amatorskie. Mieszkaj c w domu jedno-

rodzinnym, warto mie  komplet swoich elektronarz dzi. Zawsze si  przydadz . Do takich celów 

w zupe no ci wystarcz  modele amatorskie lub pó profesjonalne. Ostatecznie intensywno  ich 

u ycia b dzie niewielka. Je eli natomiast do prac w domu zatrudniamy firm  i jej pracownicy przy-

chodz  do nas z takimi w a nie narz dziami, to powinni my powa nie zastanowi  si , czy dobrze 

robimy, wpuszczaj c tych ludzi za próg! Warto równie  pami ta , i  szukaj c jakiego  narz dzia, 

nie warto kierowa  si  tylko cen  czy mark , ale przede wszystkim przeznaczeniem. Powinni my 

okre li , do czego potrzebujemy danego urz dzenia, a profesjonalny sprzedawca powinien je do-

bra  do naszych oczekiwa .
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