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Mariusz Stec jest szefem dzia u

marketingu w spó ce Vaillant Saunier

Duval, która  reprezentuje w Polsce 

dwie marki o wiatowej renomie 

w dziedzinie produkcji, a tak e

dystrybucji urz dze  grzewczych 

i klimatyzacyjnych. Od kilku lat 

mieszka z on  Ma gorzat  oraz 

dziesi cioletni  córk  Ing

w podwarszawskiej miejscowo ci, 

o trudnej do wymówienia nazwie 

– Jazgarzewszczyzna. Rodzinie

od pocz tku towarzyszy w nowym 

miejscu suczka o imieniu Bera.

dom

DOM EKSPERTADOM EKSPERTA

– ona namawia a mnie na rozpocz cie budowy domu przez d ugi, 

d ugi czas – mówi z rozbawieniem Mariusz Stec. – By em temu prze-

ciwny, gdy  nieco przera a a mnie wizja ca ego tego zamieszania. 

Zamieszania zwi zanego najpierw z formalno ciami i papierkami, 

a potem z kolejnymi etapami prac. Z drugiej strony, wydawa o

mi si , e budowa jest przedsi wzi ciem niezwykle kosztownym! 

Za rozwi zanie znacznie ta sze uznawa em znalezienie jakiego

du ego mieszkania w bloku lub atrakcyjnego segmentu. Przyznaj ,

moja niewiedza by a efektem tego, e wcze niej przez ca e ycie 

mieszka em w bloku. Nie mia em po prostu w a ciwego punktu od-

niesienia. Podkre lam zatem raz jeszcze, motorem wszystkich dzia-

a  prowadz cych do budowy domu by a moja ona. I okaza o si , e

mia a racj , wierc c mi t  przys owiow  dziur  w brzuchu! Budowa 

domu jest bowiem tylko nieznacznie dro sza od pozosta ych opcji, 

a walory u ytkowe... Moim zdaniem trudno je w ogóle porównywa !

Dom daje poczucie wolno ci i kontaktu z natur , rzeczy bezcenne 

w obecnych czasach.

dobrze przemy lany
Marek elkowski

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 

Mariusz Stec z firmy Vaillant Saunier 

Duval. 
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Dzia ka
Tysi cmetrow , pi knie po o on  dzia k

w miejscowo ci Jazgarzewszczyzna 

w bezpo rednim s siedztwie Piaseczna 

Ma gorzata i Mariusz znale li pod koniec 

2005 roku. Nast pnej wiosny dope nione 

zosta y formalno ci zwi zane z zakupem 

ziemi, a w sierpniu ruszy y prace budow-

lane. Kilkana cie miesi cy pó niej, w pa -

dzierniku 2007 roku, rodzina zmieni a

adres zamieszkania i wprowadzi a si  do 

nowego domu.

– Mieszkali my dosy  blisko st d, bo 

w Józefos awiu – wspomina pan domu. 

– Szukaj c dzia ki, troch  rozgl dali my

si  sami, ale zlecili my to zadanie równie

agencji nieruchomo ci. Okaza o si , e

mieli lepsze oko! Kiedy si  tu zjawi em, od 

razu wiedzia em, e to jest dok adnie to, 

czego szukam. ona nie by a jednak w pe ni 

przekonana. Ci gn o j   raczej w jakie

odludzie. Las, pustkowie... Tego rodzaju 

klimaty! Chcia a uciec jak najdalej od 

cywilizacji. Natomiast dla mnie to miejsce 

by o i jest po czeniem enklawy ciszy oraz 

spokoju z szybkim dost pem do miasta. 

Dojazd do pracy w Warszawie zajmuje mi 

przewa nie nie wi cej ni  pó  godziny. Poza 

tym mieszkanie na zupe nym pustkowiu 

poci ga za sob  problemy z zapewnieniem 

bezpiecze stwa.

Ma gorzata oraz Mariusz dali dobry 

przyk ad znajomym. Kilku s siadów z bloku 

równie  zdecydowa o si  na budow  domu 

w Jazgarzewszczy nie i w ten sposób dalej 

pozostali s siadami.

– Przenios em si  zatem nie tylko 

w sympatyczne otoczenie przyrodnicze, ale 

równie  w przyjazne otoczenie spo eczne

– mówi rozbawiony Mariusz. – Mieli my

ponadto sporo szcz cia. Jeden z s siadów 

jest budowla cem i zgodzi  si  zosta  na-

szym kierownikiem budowy. Jak wa na jest 

taka osoba... wie ka dy, kto by  inwestorem. 

Równie fachowa by a ekipa wykonawcza. 

Powierzyli my jej wszystkie prace oprócz 

tych najbardziej specjalistycznych, a wi c

zwi zanych z wykonaniem konstrukcji 

dachu, instalacji grzewczej oraz wodno-

-kanalizacyjnej.

W sam raz
Ma gorzata i Mariusz projekt domu wybrali 

z katalogu. Nosi nazw  „Rodzinny”.

– Doradzam dobranie projektu do 

kszta tu i wielko ci zakupionej dzia ki 

– podkre la Mariusz Stec. – Wielu inwe-

storów o tym zapomina, ale bardzo wa ne

dla komfortu pó niejszego u ytkowania 

domu jest jego usytuowanie wzgl dem stron 

wiata. Wybieraj c projekt domu, trzeba 

pami ta  o wielu elementach. Czasami 

jedne z nich maj  bezpo redni wp yw 

na inne. Wspomn  chocia by o gara u. 

Je li dojazd do dzia ki mo liwy jest tylko 

z jednej strony, to podporz dkowujemy 

temu elementowi ustawienie domu. Tylko... 

nale y pami ta , e wtedy pozosta e ele-

menty z wybranego projektu, takie jak taras 

Taras za domem jest po czony z salonem i stanowi ulubione miejsce wypoczynku ca ej rodziny

Wystrój salonu to wspólne dzie o architekta 

wn trz oraz pani domu

Powietrze do kominka znajduj cego si  w salonie 

doprowadzane jest kana em, którego wlot znajduje 

si  na zewn trznej cianie budynku
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lub salon, „ustawiaj ” si  automatycznie. 

Warto zatem wybra  taki projekt, aby 

poszczególne cz ci budynku  znalaz y si

po tej stronie, po której chcemy, a nie tam, 

gdzie to wyniknie z wzajemnego uk adu

pomieszcze . Na przyk ad warto, aby okna 

salonu by y maksymalnie nas onecznione... 

aby po o enie tarasu odpowiada o naszym 

upodobaniom. Powiem szczerze, e wspólnie 

z on  nie zwracali my na te kwestie 

wi kszej uwagi. Nie mieli my poj cia, 

jakie to wszystko jest wa ne! Unikn li my

b dów dzi ki dobrym doradcom i odrobinie 

szcz cia. Tym bardziej przestrzegam teraz 

przed pój ciem na ywio . Bardzo prostym 

sposobem na unikni cie b dów oraz prost

wizualizacj  jest narysowanie dzia ki na 

papierze milimetrowym. Dysponuj c rzutem 

budynku z góry w odpowiedniej skali, 

mo na spokojnie wyznaczy  jego optymalne 

po o enie.

Dom w Jazgarzewszczy nie wzniesiony 

jest w technologii ciany trójwarstwowej. 

Sk ada si  ona z muru wewn trznego wy-

konanego z bloczków silikatowych (25 cm), 

warstwy styropianu (12 cm) oraz muru ele-

wacyjnego wzniesionego tak e z bloczków 

silikatowych (12 cm).

– Mury domu s  wi c bardzo solidne 

i ciep e – podkre la gospodarz. – ciana 

trójwarstwowa pozwala osi gn  najlepsze 

parametry ochrony domu przed utrat

ciep a zim  oraz przed jego nadmiarem 

w okresie letnim. Po a  dachowa jest pokryta 

dachówk  betonow  w kolorze grafitowym. 

Wygl da bardzo atrakcyjnie, a jest ta sza od 

ceramicznej. Dzisiaj... bogatszy o do wiad-

czenie kilku lat zainwestowa bym pewnie 

w blachodachówk  o tym samym kolorze. 

By oby jeszcze taniej, a efekt by by podobny.

Poddasze domu nie ma charakteru 

u ytkowego. Ocieplona nie jest zatem 

po a  dachu, tylko strop elbetonowy nad 

parterem. U o ono na nim dwie warstwy 

we ny mineralnej o cznej grubo ci 30 cen-

tymetrów.

– Wiele osób nabiera si  na wygl d okien 

w naszym domu – stwierdza Mariusz 

Stec. – Nawet z bliska wygl daj  jak 

drewniane. Tymczasem s  to okna z PVC 

firmy „Oknoplast”. A zatem przyzwoita 

„ rednia pó ka”. Jeste my z nich bardzo 

zadowoleni. Szyby to równie  standard, 

a zatem podwójne o dobrym, ale niewy ru-

bowanym wspó czynniku przenikalno ci 

ciep a. Specjalne s  natomiast okucia. Maj

charakter antyw amaniowy, co nie powinno 

dziwi  w przypadku domu po o onego na 

skraju lasu. 

Powierzchnia u ytkowa budynku wynosi 

150 m2 (bez wliczania dwustanowiskowego 

gara u). Sk ada si  ona z: kuchni, która 

spe nia równie  funkcj  jadalni, salonu, 

azienki, toalety, garderoby, kot owni, sieni 

oraz czterech pokoi – jeden z nich zajmuje 

córka, drugi jest sypialni  ma e sk , trze-

ci gabinetem, a czwarty pe ni rol  pokoju 

go cinnego.

– Je li chcia bym zagospodarowa  pod-

dasze, to dom powi kszy by si  o 70 metrów 

kwadratowych – podkre la Mariusz Stec. 

– Wi za oby si  to jednak ze sporym 

remontem, konieczno ci  ocieplenia po aci, 

Kuchnia nie jest du a, ale w pe ni zaspokaja potrzeby domowników. Znalaz o si  w niej nawet miejsce na 

niewielk  jadalni

Rada dla inwestorów

– Ka dy inwestor widzi swój dom oczyma wyobra ni na d ugo przed tym, zanim zostanie on wy-

ko czony – podkre la Mariusz Stec. – Zawsze jest to najwspanialsze i najcudowniejsze miejsce 

na ziemi. Ale czasami, szczególnie pod koniec trwania inwestycji, nie mamy ju  wystarczaj cej ilo-

ci pieni dzy na cz  prac wyko czeniowych...  szczególnie tych zwi zanych z wystrojem wn trz. 

Proponuj  wówczas zwróci  w pierwszej kolejno ci uwag  na te elementy, które najbardziej rzucaj

si  w oczy. Nie warto inwestowa  na przyk ad w bateri azienkow , bo nikt poza nami nie zwróci 

na ni  uwagi! Kiedy , kiedy sytuacja finansowa na to pozwoli, b dzie mo na j  wymieni  na tak

o jakiej marzyli my. Z t  bateri azienkow  to wcale nie art! Przeczyta em o tym kiedy  i zrobi em

eksperyment. Rzeczywi cie aden z go ci nie potrafi  sobie przypomnie , jak wygl daj  detale a-

zienki. Natomiast nasi znajomi z ca  pewno ci  zwróc  uwag  na yrandol w salonie lub kanap

i na tych elementach radzi bym skupi  wysi ki finansowe.
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postawienia cianek gipsowo-kartonowych... 

Trzeba by oby równie  znale  miejsce na 

przekucie stropu i wykonanie normalnych 

schodów. Na razie wej cie na poddasze 

jest mo liwe dzi ki rozk adanym schodom 

strychowym. Tymczasem nie planujemy 

z on  zagospodarowania górnej kondygna-

cji. W pe ni wystarcza nam to, co mamy. 

A wracaj c do etapu budowy... Ludzie, 

którzy mieszkali wcze niej w blokach, maj

cz sto pokus  budowania piwnicy. Moja 

ona równie  jej uleg a. Us ysza em, e

„piwnica powinna by , bo mo na w niej 

trzyma  jakie  domowe przetwory”. Takim 

pomys om naprawd  nie warto ulega !

Cena domu ro nie wówczas dosy  powa -

nie, a przetwory... przetwory równie dobrze 

mo na trzyma  gdzie indziej.

Wystrój
Wyko czeniem pomieszcze  zaj a si ona 

pana domu wspierana przez wynaj tego 

architekta wn trz.

– Ma gosia konsultowa a ze mn  oczy-

wi cie pewne elementy wizualne i funk-

cjonalne, ale w zasadzie mia a woln  r k

– wspomina Mariusz. – Pomoc architekta 

by a szczególnie istotna w przypadku kuch-

ni, azienki, w.c. oraz salonu. Pozosta e po-

mieszczenia zaplanowali my i urz dzili my

ju  samodzielnie. W domu dominuje kolor 

br zowy w ró nych odcieniach. Chocia

jeden z pokoi ma inny zestaw barw. Króluje 

w nim tonacja niebieska. I przeszkadza to 

wszystkim poza mn . A poniewa  obecnie 

w pokoju tym zamieszka a córka, która 

zamieni a poprzedni, le cy w naro nej, 

zacienionej cz ci domu, na bardziej 

s oneczny, wi c pewnie nied ugo ciany 

zostan  przemalowane.

Meble do kuchni, salonu, azienki oraz 

toalety zosta y zaplanowane przez archi-

tekta wn trz i wykonane na indywidualne 

zamówienie. Nie ma zreszt  tych mebli a

tak du o. Mariusz i jego ona nie s  zwo-

lennikami nadmiernego zabudowywania 

przestrzeni. Poza tym garderoba w domu 

rozwi zuje wiele problemów zwi zanych 

z przechowywaniem przedmiotów.

Na pod ogach w ca ym domu dominuje 

drewno egzotyczne – sapeli.

– Wygl da naprawd  pi knie, ale to nie do 

ko ca trafiony wybór. Dlaczego? Otó  ten rodzaj 

drewna niezbyt dobrze znosi zmiany wilgotno-

ci powietrza i w zwi zku z tym nadmiernie 

„pracuje” – stwierdza pan domu. – Sapeli 

po czyli my z p ytkami ceramicznymi i my l ,

e efekt wizualny jest naprawd  niez y.

Instalacje
Dom ogrzewany jest kondensacyjnym 

kot em gazowym stoj cym firmy Vaillant 

o mocy 19 kW wyposa onym w warstwowy 

zasobnik ciep ej wody u ytkowej o pojem-

no ci 150 litrów. G ówna zaleta ostatniego 

rozwi zania polega na tym, e woda 

pobierana jest z dolnej cz ci zbiornika. 

Natomiast proces jej podgrzewania zacho-

dzi w zewn trznym p ytowym wymienniku 

ciep a. Dopiero potem woda trafia do górnej 

cz ci zasobnika. Dzi ki temu c.w.u. odk a-

da si  niejako warstwami i w ka dej chwili 

jest dost pna dla u ytkowników.

 – Nawet w czasie du ych mrozów kocio

radzi  sobie bardzo dobrze – podkre la 

Mariusz Stec. – Warto przy okazji podkre-

li , e rachunki za ogrzewanie w tym roku 

w styczniu, a wi c w okresie najwi kszych 

mrozów, wcale nie opiewa y na wy sze 

kwoty ni  w roku ubieg ym, kiedy zima by a

agodniejsza. To zapewne zas uga ciep ej

trójwarstwowej ciany oraz urz dzenia 

Rada dla inwestorów

– Na razie nie my limy z on  o zagospodarowywaniu poddasza – stwierdza Mariusz. – Ta po-

wierzchnia nie jest nam do niczego potrzebna. Nie wykluczam, e kto  mo e lubi  du e wn trza 

i wówczas nawet czterysta metrów nie jest mu straszne. Ale to nie my! Je li kto  nigdy nie miesz-

ka  w domu, to ma tendencj  do „rozdymania” jego powierzchni. Uwa a, e niezb dny jest pokój 

go cinny albo dwa... Tymczasem warto przekalkulowa , jak cz sto mamy go ci i jak cz sto b d

potrzebne dodatkowe metry. Ka dy kolejny pokój ekstra trzeba przecie  najpierw wybudowa . To 

pierwsze koszty. Pó niej nale y go ogrzewa , remontowa , o wietla ... To kolejne wydatki. A jesz-

cze umeblowanie, wyko czenie... Nie ma nic za darmo! I warto przemy le  bardzo powa nie, czy 

dodatkowa powierzchnia jest nam naprawd  niezb dna. Dodatkowo kwestia utrzymania porz d-

ku. Je li kogo  sta , aby p aci  za sprz tanie, to mo e mie  wiele pomieszcze  oraz ogromny me-

tra . Natomiast je li planujemy sprz ta  we w asnym zakresie, to warto pomy le , ile kosztuje to 

energii. Jest tyle ciekawych rzeczy do zrobienia w yciu... Nie warto marnowa  go na nieustanne 

sprz tanie wielkich pokojów.

 W sypialni dominuj  ró ne odcienie br zu

W azience zastosowano ogrzewanie pod ogowe 

(równolegle z grzejnikowym)
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grzewczego dobrej klasy.  Mog em wi c

podziwia  pi kno zimy i nie przejmowa  si

warunkami atmosferycznymi.

W domu zainstalowane s  grzejniki oraz 

ogrzewanie pod ogowe. To ostatnie u o one

jest w kuchni, azience, w.c. oraz sieni (we 

wszystkich pomieszczeniach znajduj  si

równie  grzejniki). Oba systemy wymagaj

wprawdzie ró nych temperatur zasilania, 

ale problem ten rozwi zuje system tzw. 

podmieszania, dzi ki któremu instalacja 

pod ogowa mo e pracowa  na ni szych 

parametrach (do 35°C) ni  grzejniki.

– Niestety nie mamy wentylacji mechanicz-

nej. Mówi  „niestety”, gdy  zrozumia em, e

warto oszcz dza  oraz my le  proekologicz-

nie. A wentylacja z rekuperacj  zapewnia nie 

tylko komfort, ale równie  spore oszcz dno ci. 

Gdybym budowa  dzisiaj, to z ca  pewno ci

zadba bym o nale yt , wymuszon  wymian

powietrza. Inne by oby te  zapewne ród o

ogrzewania. My l , e postawi bym na pomp

ciep a. Ona równie czy oszcz dno

z ekologi . Mieszkanie we w asnym domu to 

mi dzy innymi p acenie rachunków za wod ,

elektryczno  i ogrzewanie. W zwi zku z tym 

warto zastanowi  si  nad zainwestowaniem... 

Zainwestowaniem, a wi c wydaniem wi k-

szych sum, na rozwi zania, które zwróc  si

dopiero po pewnym... cz sto dosy  d ugim 

czasie. Za takie mo na uzna  w a nie wszel-

kie instalacje o charakterze ekologicznym. 

Warto wzi  te  pod uwag , e z jednej strony 

zapewniaj  one oszcz dno ci, z drugiej, ju

nied ugo ich obecno  b dzie decydowa

o wi kszej warto ci domu. Wydaje mi si , e

dzia anie oraz sposób u ytkowania ka dej

instalacji w domu dobrze jest przemy le ,

zanim przyst pi si  do jej wykonania. Kiedy 

decydowali my si  na kominek... D ugo 

zastanawiali my si , czy wykonywa  rozpro-

wadzenie ciep ego powietrza do wszystkich 

pomieszcze . Warunki dla takiego rozwi -

zania by y idealne. Rury doprowadzaj ce 

mo na by o przecie  umie ci  na poddaszu. 

Zwyci y a jednak opcja kominka widokowe-

go z wylotami grzewczymi umieszczonymi 

wy cznie w salonie. Dzi ki temu unikn li my 

niebezpiecze stwa zamienienia salonu w kot-

owni ! A w kominku palimy tylko wtedy, gdy 

mamy na to naprawd  ochot . Kiedy chcemy 

popatrze  na teatr ognia.

AC/DC i magia ogrodu
W salonie na pó kach stoi imponuj ca 

kolekcja p yt CD.

– Muzyka pasjonuje mnie od bardzo 

dawna – stwierdza Mariusz. – Du o s ucham, 

a ponadto kolekcjonuj  kr ki ulubionych 

zespo ów. Nie jestem audiofilem... mo e raczej 

zaanga owanym s uchaczem i bywalcem 

koncertów. Najbardziej lubi  jazz, rock oraz... 

hard rock. Chocia by zespó  AC/DC. Na takiej 

muzyce wyros em i ju  ciesz  si  na majowy 

koncert tej grupy w Warszawie. Moja kolekcja 

p yt, to przesz o trzysta kr ków. Drug  pasj ,

któr  dopiero odkrywam, sta  si  od pewnego 

czasu ogród. Wprawdzie mam jeszcze niewiel-

k  wiedz , a tak e skromne do wiadczenie, 

ale nadrabiam wszystko entuzjazmem i za-

pa em! Fascynuje mnie ten niemal magiczny 

proces... wsadza si  male k  ro link  do 

ziemi, ona przyjmuje si , ro nie...  Reaguje 

na wszelkie nasze dzia ania piel gnacyjne. 

Mówi c krótko, ostatnio odpoczywam, grze-

bi c si  w ziemi. Kilka lat temu nigdy bym w to 

nie uwierzy . A wracaj c do tematu budowy 

domu... Co bym zmieni ? Co mi si  nie uda o? 

Musz  powiedzie , e niewiele jest takich rze-

czy. Zaliczy bym do nich, mi dzy innymi, brak 

domofonu na tarasie. W sumie drobiazg, ale 

czasami utrudnia ycie go ciom, kiedy wszy-

scy domownicy znajduj  si  na ty ach domu. 

Innym drobnym uchybieniem jest wspólne 

pomieszczenie kot owni oraz pralni. Lepiej 

by oby rozdzieli  te funkcje. Ale to w a ciwie 

ju  wszystko. Mieszkam zatem w domu, który 

lubi  i uwa am za udan  inwestycj .

Rada dla inwestorów

– W miejscach le cych na uboczu warto pomy le  o zabezpieczeniach antyw amaniowych 

– mówi Mariusz Stec. – Nale y jednak pami ta , e alarm alarmem, wzmocnienie okien wzmoc-

nieniem, a w amania by y, s  i b d . Nawet dom zamieniony w twierdz  mo e pa upem zdeter-

minowanych z odziei. Co wi cej, widz c przesadne rodki ostro no ci, w amywacze z pewno ci

zainteresuj  si  posesj . Domy zawsze nara one s  na atak rabusiów. Podobnie jak mieszkania 

w blokach. Dlatego te  uwa am, e nie nale y przechowywa  w domu du ych sum pieni dzy lub 

bardzo kosztownej bi uterii. Niestety takie czasy! Trzeba z tym y . Moim zdaniem warto przygo-

towa  si  na wizyt  nieproszonych go ci, ale nie nale y przesadza  z zabezpieczeniami oraz inwe-

stowa  przesadnie wysokich sum w ochron  domu. Ka dy alarm da si  rozbroi .

Rynny spustowe znajduj  si  w cz ciach 

naro nych budynku. Ka da z nich jest po czona 

tworzywow  rur  drenarsk  z osobn  studzienk

ch onn  (w ka dym rogu dzia ki znajduje si  jedna). 

Cz  wody deszczowej rozs czana jest poprzez 

drena , reszta trafia do wspomnianych studzienek

Uwa am, e nasz dom jest inwestycj  dobrze 

przemy lan  i naprawd  niewiele rzeczy chcia bym 

w nim zmieni  – podkre la Mariusz Stec

Panel sterowania gazowego stoj cego kot a

kondensacyjnego firmy Vaillant
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