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Bogus aw Wójcik jest 

w a cicielem firmy 

Regulus System, 

w której powstaj

cenione na rynku 

grzejniki: cienne 

ró nych typów, do 

ogrzewania pod ogowe-

go kana owego, a tak-

e b d ce nowo ci  na 

polskim rynku – grzej-

niki wewn trz cienne. 

Przed laty do prowa-

dzenia biznesu namówi

Bogus awa przyjaciel.

DOM EKSPERTA

– Z wykszta cenia jestem lekarzem i przez 

d ugi czas pracowa em w szpitalu. To mia

by  jednoroczny „odskok” od zawodu, pomoc 

w uruchomieniu produkcji – wspomina 

pan Bogus aw. – Zaczynali my praktycznie 

od zera. Zaj em si  marketingiem i temat 

ogrzewania po prostu mnie wci gn . Z roku 

zrobi y si  dwa lata... pó niej trzy... a pó niej 

ju  nie uda o mi si  wyrwa  z powrotem do 

medycyny. Sko czy o si  na tym, e za o y em

w asn  firm . I tak niemal z niczego powsta

Regulus System. Sk d ta nazwa? Regulus to 

gwiazda alfa w gwiazdozbiorze Lwa Wielkiego, 

a ja jestem w a nie spod tego znaku. 

Góry i jeziora
– Bielsko-Bia a to przeurocze miasto – pod-

kre la Bogus aw Wójcik. – Nie by oby atwo 

namówi  mnie na zmian  otoczenia. Wokó

s  cudowne góry. Na narty mo na wyskoczy

dos ownie po obejrzeniu wieczornych wiado-

mo ci. Ot, tak dla zdrowia przed snem. Z kolei 

latem... Pó  godziny jazdy samochodem od 

miasta znajduj  si  du e zbiorniki wodne: 

Gocza kowice, Tresna i Por bka. Jestem sterni-

kiem jachtowym, wi c t  blisko  uwa am za 

kolejny atut. W okolicznych miejscowo ciach 

jest ponadto sporo o rodków jazdy konnej... 

dla mnie jako instruktora stanowi to równie

spory walor. Mówi c krótko, Bielsko-Bia a

jest miejscem, w którym atwo zapewni  cia u

aktywn  rekreacj , a duszy pi kne widoki.

Remont
– Od dzieci stwa mieszka em z rodzicami 

w starym budownictwie – mówi Bogus aw

Wójcik. – To by o du e mieszkanie w centrum 

Bielska-Bia ej; 140 metrów kwadratowych. 

Pó niej przysz o doros e ycie. Do czy a do 

mnie ona Barbara, pojawi o si  na wiecie 

Malowanie
przestrzeniprzestrzeni

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 opowia-

da Bogus aw Wójcik, w a ciciel firmy 

Regulus System. 

Marek elkowski
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dwóch synów, Przemek i ukasz... Dawne dzie-

je, bo pierwszy z nich ma teraz trzydzie ci lat, 

a drugi dwadzie cia trzy. Z czasem w sporym 

mieszkaniu rodziców zacz o robi  si  ciasno 

i zamarzyli my o w asnym miejscu na ziemi. 

Zacz em rozgl da  si  za jak adn

dzia k  budowlan . Je dzi em po okolicy

i w ko cu trafi em na taki kawa ek ziemi, 

o jakim marzy em. Wprawdzie na wybranej 

przeze mnie dzia ce w dzielnicy Mikuszowice 

kto  ju  rozpocz  budow , ale poniewa

by y to wy cznie fundamenty bez ladów

dalszej aktywno ci... Doszed em do wniosku, 

e je li inwestor zaniecha  budowy, to mo e

zechce ów teren sprzeda . Wymaga o to nieco 

zachodu, ale w ko cu dowiedzia em si , kto 

jest w a cicielem, dotar em do niego i dzia k

kupi em. To naprawd  pi kne miejsce, po o o-

ne kilkadziesi t metrów od rzeki Bia ej oraz 

jakie  dwie cie metrów od sporego kompleksu 

le nego. Ale zanim wybuduje si  dom, trzeba 

jeszcze gdzie  mieszka . Ostatecznie od mo-

mentu wylania fundamentów do przeprowadz-

ki mija przewa nie sporo czasu. Kiedy zatem 

nadarzy a si  okazja zakupienia zaniedba-

nego budynku z lat dwudziestych ubieg ego

wieku w dzielnicy Aleksandrowice... takiego 

prawdziwego domu z dusz , to nie waha em

si  zbyt d ugo. Wzniesienie nowego budynku 

mia o troch  potrwa , a mnie wydawa o

si , e remont to b dzie krótka inwestycja. 

I oczywi cie bardzo si  pomyli em. Okaza o

si , e stary dom wymaga  znacznie wi kszego 

nak adu prac, ni  pocz tkowo s dzi em! 

Poza tym adaptacja budynku najzwyczajniej 

w wiecie mnie wci gn a. Kszta towanie 

przestrzeni mieszkalnej okaza o si  fascy-

nuj cym zaj ciem. W dodatku pojawi a si

koncepcja powi kszenia budynku poprzez wy-

konanie dobudówki. Dopiero po jakim  czasie 

zorientowa em si , e zamiast koncentrowa

si  na budowie nowego domu, wi kszo  si

i rodków przeznaczam na remont. Efekt 

okaza  si  na tyle udany, e lokalna gazeta 

zamie ci a artyku  ukazuj cy, jak star  ruder

mo na przekszta ci  w funkcjonalny budynek 

spe niaj cy nowoczesne standardy. 

Ziele
Remont domu z dusz  opó ni  nieco 

wznoszenie nowego budynku. Mimo to 

prace dobiegaj  ju  ko ca. W a nie ko czy 

si  etap urz dzania wn trz oraz dobierania 

elementów wystroju. Wyko czenia wymaga 

równie  elewacja. Barbara i Bogus aw planuj

przeprowadzk  na jesie  tego roku. W budyn-

ku z lat dwudziestych pozostan  natomiast 

synowie.

– Pewne opó nienie oczywi cie by o, ale od 

pocz tku nie planowa em inwestycji w tem-

pie ekspresowym – podkre la z naciskiem 

pan Bogus aw. – Je eli kto  ma odpowiedni

sum  pieni dzy, to jest w stanie wybudowa

du y dom nawet w trzy, cztery miesi ce. I co 

z tego? Bardzo cz sto wspania e rezydencje 

otoczone s  pustyniami. W moim przypadku 

jest inaczej. Da em sobie odpowiednio du o

czasu. Ko cz  dom, a wokó  niego znajduje 

si  ogród z prawdziwego zdarzenia. To nie 

s  male kie ro linki, które dopiero za kilka 

lat dadz  pi kny efekt. To ywe, kolorowe 

kompozycje. Ale te ro liny rosn  tam od 

wielu lat. Od czasu, kiedy kupi em dzia k .

A ziele  jest moim hobby. Uwa am j  za 

najwa niejszy element otoczenia domu. To 

co robi  nazywam malowaniem przestrzeni. 

Konfiguruj  ro linno  samodzielnie. 

Wiem, gdzie i u kogo kupi  odpowiednie 

odmiany oraz gatunki. Bo ro linno  trzeba 

kszta towa  latami. Staram si , aby to moje 

malowanie przestrzeni by o dynamiczne. 

Ziele  musi by  wielopi trowa o ró nych 

odcieniach. Kolorystyk  ro lin dobiera em

w taki sposób, e o ka dej porze roku ogród 

wygl da inaczej.

Gara  jest wkomponowany w niewielkie wzniesienie i otoczony wielopi trow  zieleni Zdaniem Bogus awa Wójcika ogród otaczaj cy 

dom powinien zmienia  si  wraz z porami roku

Ziele  powinna mie  ró ne odcienie oraz ró n

wysoko – stwierdza pan domu
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Nowy dom...
... jest budynkiem podpiwniczonym dwukon-

dygnacyjnym. Bogus aw Wójcik sam siebie 

okre la wprawdzie mianem tradycjonalisty, 

ale potrafi doceni  sprawdzone materia y

stosowane w nowoczesnym budownictwie.

– W czasie podró y do Niemiec podpa-

trzy em, e bardzo popularny jest tam Ytong 

– stwierdza. – To w a nie z niego wzniesione 

s ciany nowego domu. Do zalet Ytonga 

nale y zaliczy  przede wszystkim jego lekko ,

plastyczno , ciep ochronno  oraz prostot

u ycia. Materia  ten mo na czy  za pomoc

kleju, a wznoszenie cian przypomina do-

s ownie budowanie z klocków. Mury s  równe, 

w atwy sposób mo na wykonywa  w nich 

bruzdy instalacyjne... S owem znakomity 

materia . Trzydzie ci sze  centymetrów 

grubo ci bloczka znakomicie chroni przed 

utrat  ciep a przez dom. Do tego stopnia, e

zrezygnowa em z dodatkowego ocieplania 

budynku. Poniewa   jestem tradycjonalist ,

postawi em na okna drewniane, dwuszybowe 

firmy „Urz dowski”. Uwa am, e s  solidnie 

wykonane oraz maj  naprawd  niez e

parametry, zarówno je eli chodzi o ciep o, 

jak i d wi kochronno . Podobnie jak okna 

po aciowe firmy „Velux”.

Dach domu jest czterospadowy, kopertowy, 

ocieplony we n  mineraln  i pokryty grub

dachówk  ceramiczn  w kolorze br zowym. 

Da o tu o sobie zna  zami owanie gospodarza 

do regionalizmu. Materia  po aci mia

bowiem nawi zywa  wygl dem do gontów 

u ywanych w górskich okolicach.  

– S dz , e je li kto  decyduje si  na 

wykorzystanie w wystroju domu jakich  ele-

mentów kamiennych, to najlepiej bazowa  na 

materia ach wyst puj cych na danym terenie 

i charakterystycznych dla regionu – mówi 

pan Bogus aw. – Je eli w Kieleckiem jest sporo 

piaskowców, to tam b d  one najw a ciwsze. 

W pobli u Bielska Bia ej wydobywany jest 

lokalny kamie , z którego mo na wykony-

wa  cienkie p yty nadaj ce si  doskonale 

na schody, elewacje, tarasy. Skorzysta em

z tych mo liwo ci, planuj c wystrój nowego 

domu zarówno na zewn trz: podmurówka, 

schody wej ciowe, taras, jak i wewn trz: 

pokój rekreacyjny w piwnicy, a w a ciwie 

w przyziemiu. Wa nym elementem wystroju 

jest tak e drewno. Ten materia  równie

zosta  u yty zarówno wewn trz, jak i na 

zewn trz domu.

W przyziemiu budynku znajduje si

kot ownia, du y pokój rekreacyjny, pokoik 

go cinny oraz azienka z pe nym w z em 

sanitarnym. Na parterze znajduje si  hol, 

du y salon, pokoik, który b dzie gabinetem 

pana Bogus awa oraz bibliotek , ma e ska 

sypialnia z garderob , kuchnia wykonana 

wed ug projektu pani domu, azienka 

z wann  i prysznicem oraz ubikacja.

– Wed ug mojej koncepcji, parter ma by  t

przestrzeni , w której zamierzamy sp dza

gros czasu – stwierdza w a ciciel firmy 

Regulus System. – Jest oczywi cie poddasze, 

ale ono ma pe ni  raczej funkcje go cinne. 

Znajduje si  tam równie  w ze  sanitarny 

z wann  oraz dwa pokoiki go cinne. Ca y dom 

ma 280 metrów kwadratowych. Gara  zbu-

dowany jest natomiast osobno jako budynek 

wolno stoj cy wkomponowany w niewielk

skarp .

Do wyko czenia budynku gospodarz radzi wykorzystywa  kamie  pochodz cy z okolicy, w której 

znajduje si  dom

Rada dla inwestorów

– Planuj c system grzewczy w domu, warto rozdzieli  go na trzy cz ci: produkcja ciep a, jego 

dystrybucja oraz magazynowanie – mówi w a ciciel firmy Regulus System. – Ka d  z nich trzeba 

optymalizowa  osobno. Istotn  spraw  jest równie  stworzenie mo liwo ci modyfikacji: rozbudo-

wy lub wpinania dodatkowych urz dze . Je eli na przyk ad w danym momencie nie sta  nas na so-

lary, to wcale nie oznacza, e za kilka lat b dzie podobnie. Poza tym pojawiaj  si  ci gle nowe roz-

wi zania. By  mo e za jaki  czas pojawi  si  absolutnie rewolucyjne urz dzenia. Warto da  sobie 

szans  rozbudowania istniej cej instalacji, bez potrzeby jej gruntownej przebudowy. Szczególn

uwag  zwróci bym na system magazynowania ciep a. Zbiorniki buforowe nie s  zbyt popularne, 

a tymczasem daj  mo liwo  oszcz dzania. Szczególnie je li dysponujemy ró nymi ród ami cie-

p a. Nie nale y równie  przesadza  z elektronik  obs uguj c  system grzewczy. Oczywi cie trzeba 

j  stosowa , ale powinna by  na tyle prosta, aby mogli j  obs ugiwa  wszyscy domownicy.

Prosty sposób odprowadzenia wody opadowej 

jak najdalej od cian domu
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Komfort cieplny
– Jestem zwolennikiem ogrzewania dyna-

micznego, szybko reaguj cego na ustawienia 

zadane przez u ytkowników. Ogrzewania 

ca orocznego! Przecie  czasami nawet w letnie 

dni bywa zimno, co przy du ej wilgotno ci 

mo e by  odbierane przez organizm ludzki 

jako spory dyskomfort – podkre la Bogus aw

Wójcik. – Grzejniki o du ej sprawno ci 

w ka dej temperaturze zasilania s  idealne 

w takich sytuacjach. Mo na je w czy  nawet 

na kilka lub kilkana cie minut, podnie  tem-

peratur  do optymalnej, a nast pnie wy czy .

Dynamiczny system grzejnikowy jest ponadto 

uniwersalny. Mo e wspó pracowa  zarówno 

z pompami ciep a, kot ami kondensacyjnymi, 

jak i tradycyjnymi kot ami na paliwo sta e.

O takich grzejnikach marzy em i w a nie takie 

grzejniki powstaj  w mojej firmie!

W ca ym domu Barbary i Bogus awa 

zamontowane s  grzejniki dolnozasilane 

produkcji Regulus System. W salonie wy-

konane jest jeszcze ogrzewanie pod ogowe 

p aszczyznowe, którego zadaniem ma by

stabilizacja temperatury w pomieszczeniu. 

Ogrzewanie zasila kocio  gazowy firmy 

„Termet” – dwufunkcyjny z wbudowanym 

zasobnikiem ciep ej wody.

– Wyszed em z za o enia, e obecnie para-

metry wi kszo ci kot ów s  porównywalne, 

je li chodzi o sprawno   – stwierdza gospo-

darz. – Znacznie wa niejszy by  dla mnie 

serwis oraz jego koszty. My l , e wybra em

ca kiem nie le, gdy  siedziba firmy b d cej 

dystrybutorem marki znajduje si  dos ownie 

kilkaset metrów od domu, a op aty za obs ug

i ewentualne naprawy urz dzenia s  na 

naprawd  umiarkowanym poziomie. W domu 

zainstalowana jest wentylacja mechaniczna 

bez rekuperacji. S dz , e system odzyski-

wania ciep a da by spore oszcz dno ci... 

Ale to do wiadczenie jeszcze mi si  przyda 

– dodaje nieco tajemniczym g osem pan 

Bogus aw.

Pomieszczenia na poddaszu b d  klimaty-

zowane.

– Niestety ta cz  domu nawet przy dobrze 

wykonanej termoizolacji ma tendencj  do 

przegrzewania si . Zaobserwowa em to w wie-

lu obiektach. St d decyzja o zakupie jednostki 

ch odz cej. Chodzi o to, aby zapewni  w po-

mieszczeniach górnej kondygnacji komfortow

temperatur . Jako lekarz wiem, e jest to taka 

temperatura, która nie powoduje adnych 

reakcji obronnych ze strony organizmu cz o-

wieka. Nie nast puje ani przyspieszenie akcji 

serca, ani wzrost ci nienia t tniczego... Jak 

wida , temperatura komfortowa jest spraw

bardzo indywidualn  i zale y od wieku, uspo-

sobienia, a przede wszystkim od stanu uk adu

kr enia oraz zdrowia organizmu. 

Na parametry komfortu cieplnego ma 

wp yw szereg czynników. Nie tylko tempe-

ratura! Bardzo wa ny jest chocia by ruch 

powietrza czy wilgotno . Odczuwanie 

komfortu cieplnego przy du ej wilgotno ci 

przypada na inn  temperatur  ni  przy 

ma ej! Wyra nie wida  zatem, jak wa na jest 

mo liwo  szybkiego reagowania systemu 

grzewczego.

– Nie jestem zwolennikiem kominków 

w domu. Wielu ludzi mówi cz sto, e

Rada dla inwestorów

– Gdy w pomieszczeniu brakuje miejsca na grzejnik umieszczony na cianie i nie ma mo liwo ci 

zastosowania ogrzewania pod ogowego kana owego, proponuj  umie ci  element grzewczy we-

wn trz ciany, w p ytkiej wn ce i ukry  go za estetyczn aluzj  – stwierdza Bogus aw Wójcik. – To 

nowo  wprowadzona na rynek przez moj  firm  pod nazw  Regulus System Inside. S  takie miej-

sca w domu, w których monta  grzejnika wewn trz ciany jest szczególnie uzasadniony. Miejscem 

takim jest chocia by poddasze. Za cianami kolankowymi jest przewa nie du o niewykorzystane-

go miejsca. Równie  strefy podokienne cian szczytowych poddaszy stanowi  doskona e miejsce 

dla monta u tego systemu. Inne to: filary i krótkie cianki, wiatro apy, garderoby. Grzejniki syste-

mu Inside mo na umieszcza  wewn trz w skich cianek dzia owych. Mog  one wówczas ogrze-

wa  oba s siaduj ce ze sob  pomieszczenia.

W ca ym domu wykorzystane s  grzejniki firmy 

Regulus System z dolnym pod czeniem

Dwufunkcyjny kocio  gazowy centralnego 

ogrzewania ustawiony jest w jednym z pomieszcze

przyziemia

 Fragment kamiennego wystroju du ego pokoju 

w przyziemiu
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umo liwiaj  one kontakt z ywym ogniem, 

z jego pi knem i tajemniczo ci ... Zgoda, ale 

wszystko to mo na osi gn  równie  w inny 

sposób. Planuj  postawi  w ogrodzie du y piec 

kominkowy z w dzakiem. To jest mój sposób 

na teatr ognia!

Pasje
Jeden z pokoi na parterze b dzie nie tylko 

gabinetem pana domu. W pomieszczeniu tym 

umieszczona zostanie równie  cz  licznych 

zbiorów Bogus awa Wójcika.

– Jestem zbieraczem totalnym – podkre la. 

– Zbieram znaczki, monety... Mam wielk

kolekcj  filumenistyczn . Dzisiaj nie wszyscy 

wiedz  nawet co to takiego, gdy  czasy etykie-

tek zapa czanych w Polsce dawno ju  si  sko -

czy y. A ja mam olbrzymi zbiór przedwojenny 

i powojenny. Znaczki abonuj  z kolei od 1962 

w wersji stemplowanej i niestemplowanej.  

Zbieram tak e ludowszczyzn , przedmioty 

proste i pi kne... których przeznaczenie zatar-

o si  ju  w pami ci wi kszo ci ludzi. Mam te

spor  kolekcj  audio. Na ta mach przechowuj

mi dzy innymi nagrania pochodz ce jeszcze 

z czasów studenckich, kiedy przez kilka lat 

prowadzi em dyskoteki. Z natury jestem zbie-

raczem. Uwielbiam rzeczy, które maj  swoj

histori  i nie s  odlane w formie do plastiku.

Filozofia budowania
– Moje yciowe motto to s owa Cezara 

p yn cego na Kartagin : „navigare necesse 

est, vivere non est necesse”. Wed ug mnie 

ycie to nieustanne eglowanie, nieustanne 

wielokierunkowe dzia anie. Czy co  bym 

zmieni  w domu, do którego nied ugo si

wprowadzimy? Moja odpowied  z pewno ci

zaskoczy wiele osób – mówi z u miechem 

pan Bogus aw. – Jestem przekonany, e

dom, do którego wprowadzimy si  z on  za 

kilka miesi cy, to nie jest mój ostatni dom. 

Przeciwnie! Ju  my l  o kolejnym. Zreszt  nie 

tylko my l . Nast pna dzia ka jest kupiona, 

ro liny ju  tam posadzi em... Za jaki  czas 

ruszy budowa. Dlaczego? Zawsze staram si

my le  perspektywicznie, z du ym wyprzedze-

niem. Otó  nie oszukujmy si , nie mo na by

wiecznie m odym. Czas p ynie nieub aganie. 

Odremontowany budynek z lat 20. XX wieku 

ma cztery kondygnacje. Nied ugo przeprowa-

dzimy si  do domu, gdzie b dziemy mieli do 

dyspozycji przyziemie, parter i poddasze... 

Ale ycie b dzie koncentrowa o si  na drugim 

z tych poziomów. Ale ja ju  my l  o budynku, 

który b dzie mia  tylko jedn  kondygnacj .

Uwa am, e na stare lata takie rozwi zanie 

jest najbardziej korzystne. A wychodz c

z takiego za o enia, nie zawracam sobie g owy 

poprawianiem ewentualnych niedoróbek 

w istniej cym domu. My l  raczej o tym, aby 

unikn  ich w kolejnym. 

Kuchnia na parterze urz dzona jest ci le wed ug 

koncepcji pani domu

eglowanie jest konieczno ci , ycie nie jest 

konieczno ci  – warto dog bnie przemy le  te s owa

– stwierdza Bogus aw Wójcik

Wa n  rol  w wystroju domu odegra o drewno

W azience na parterze znajduje si  zarówno 

kabina prysznicowa, jak i wanna
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