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My la em, e star  ksi eczk  mieszkaniow

przyjdzie mi zostawi  dla przysz ych pokole  na 

pami tk  – wspomina Marek Krokos. – Pewnego 

dnia dowiedzia em si  jednak, e Urz d Gminy 

Bia a Podlaska og osi  przetarg na dzia ki 

budowlane w S awacinku Starym. Przetarg 

ograniczony, gdy  obejmowa  posiadaczy pozor-

nie bezu ytecznych ju  ksi eczek. Pojechali my 

z on  zobaczy  owe dzia ki i bardzo szybko 

doszli my do wniosku, e to miejsce po prostu 

nam pasuje. Z jednej strony byli my w a ciwie 

jeszcze w obr bie miasta, bo od centrum 

dzieli o nas jakie  3,5 kilometra. Z drugiej... 

to ju  prawie wie . Inne powietrze, inny klimat.

Marek elkowski

Zdj cia: DEMASTUDIO

Dom
to nie muzeum!

DOM EKSPERTA

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 wiadcze-

niach opowiada 

Marek Krokos – dyrek-

tor regionu pó nocno-

-wschodniego firmy 

Termo Organika.

Marek Krokos od 10 lat jest dyrektorem 

regionu pó nocno-wschodniego firmy Termo 

Organika – wiod cego producenta izolacji 

z polistyrenu spienionego.

– ona, córki i ja mieszkamy w tym domu 

na obrze ach Bia ej Podlaskiej od siedmiu 

lat – mówi. – Bardzo wa nym domownikiem 

jest tak e jamnik o imieniu Dyzma. Do nie-

dawna by a z nami jeszcze pi cioletnia suka 

Basta rasy malamut alaskan, ale komplikacje 

po uk szeniu kleszcza okaza y si  dla niej 

zabójcze.

Zanim powsta  dom
– on  pozna em w Lublinie na studiach. 

Renata zg bia a tajniki ekonomii, a ja chemii

– mówi dyrektor Krokos. – lub wzi li my

w czasie studiów i wtedy te  urodzi y si  nasze 

córki, Katarzyna i Aleksandra. Po odebraniu 

dyplomów przenie li my si  najpierw w moje 

strony, to znaczy w okolice Sokó ki. Pó  roku 

pó niej ona dosta a jednak atrakcyjn
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propozycj  pracy w rodzinnej Bia ej Podlaskiej 

i w ten sposób los ostatecznie zdecydowa ,

gdzie zamieszkamy. Do bran y budowlanej 

tak e trafi em przez przypadek. Kiedy by em

na studiach, planowa em karier  w policji, 

a konkretnie w kryminalistyce. Nawet spe-

cjalizacj , a wi c chromatografi  wybiera em

pod tym k tem. Niestety tu  przed naborem 

do policji mia em wypadek samochodowy i na 

testach sprawno ciowych raczej nie mog em

si  wykaza . Musia em wi c poszuka  czego

innego. By em mi dzy innymi dyrektorem do 

spraw marketingu, a  wreszcie w listopadzie 

1998 roku trafi em do Termo Organiki.

Kiedy Renata i Marek kupili dzia k , nad-

szed  czas wyboru projektu. Byli zgodni co do 

tego, e przysz y dom musi by  wzniesiony 

w zgodzie z natur  oraz e w jego centralnym 

punkcie powinien stan  kominek.

– Kiedy przyszed  czas na wybór projektu, 

postanowili my, i  b dziemy przegl da

katalogi osobno – podkre la Marek Krokos. 

– Chodzi o nam o to, aby nie sugerowa  sobie 

wzajemnie adnych rozwi za  i dokona

naprawd  wolnego wyboru. Przerzucili my

pó tora tysi ca projektów i... okaza o si , e

jeste my doskonale dobranym ma e stwem, 

bo spodoba  si  nam ten sam budynek. 

Oczywi cie bardzo szybko zacz li my wpro-

wadza  do niego ró ne wi ksze i mniejsze 

modyfikacje, ale zasadnicza bry a i rozk ad

pomieszcze  pozosta y niezmienione. Znaj c

swoje zami owanie do majsterkowania oraz 

pasje: kulinarn  i w dkarsk , doszed em na 

przyk ad do wniosku, i  koniecznie musz  wy-

gospodarowa  dla siebie jaki  azyl-pracowni .

W ten sposób projekt bez piwnicy zamieni  si

na projekt z piwnic .

Renata i Marek planowali pocz tkowo, e

podziemna kondygnacja znajdzie si  tylko 

pod cz ci  mieszkaln  domu. Po zastanowie-

niu dodali jednak drugi, podziemny gara , do 

którego wje d a si  od strony ogrodu.

Tajemnica piwnicy
– Nie ukrywam, e piwnica to spory wydatek... 

Ciesz  si  jednak, e powsta a – stwierdza 

pan domu. – Z jednej strony jest to dodatkowa 

powierzchnia i atwiej pomie ci  si  ze 

wszystkimi dobrami, w które cz owiek obrasta 

z up ywem lat, z drugiej... kiedy budowa em

ten dom w 2001 roku, marzy em o wentylacji 

mechanicznej z rekuperacj . Niestety nie by o

nas wówczas sta  na taki wydatek. Aby osi g-

n  podobne efekty, mo na jednak  wykona

prosty GWC, czyli gruntowy wymiennik ciep a.

W naszym domu tak  rol  pe ni piwnica! 

Jest ona rozszczelniona, co oznacza lekkie 

uchylenie wszystkich okienek. W po czeniu 

ze szczelnymi oknami na wy szych kondy-

gnacjach oraz wentylacj  grawitacyjn , taki 

system sprawdza si  doskonale. Zim  mro ne

powietrze zasysane do piwnicy z zewn trz ma 

temperatur  ujemn , a tu w okolicach Bia ej

Podlaskiej potrafi solidnie przymrozi . Dobrze 

zaizolowana podziemna kondygnacja dzia a

wówczas jak klasyczny GWC i sprawia, e

powietrze dostarczane do cz ci mieszkalnej 

jest ju  podgrzane do temperatury oko o 5°C! 

W kilku miejscach domu, na przyk ad tu  przy 

kominku, znajduj  si  wyloty rur, którymi jest 

ono dostarczane. W okresie upa ów powietrze 

jest z kolei sch adzane, a jego obieg jest 

dodatkowo wspomagany przez znajduj cy si

w piwnicy wentylator.

Latem dobrze zaizolowany dom prawie si

nie nagrzewa. Je li jest w nim zbyt ch odno, 

wystarczy uchyli  nieco okna i wpu ci  tyle 

ciep ego powietrza, ile potrzeba. To oczywi-

cie sytuacja modelowa.

– Kiedy jednak w domu mieszkaj   dwie 

nastolatki... One bardzo cz sto „zapominaj ”

o zamkni ciu drzwi na taras i w domu po 

jakim  czasie robi si  upalnie – mówi Marek. 

– Wówczas piwniczny GWC jest niezast piony. 

Trzeba tylko uchyli  okna po aciowe i w czy

wentylator w piwnicy. Wystarczy kwadrans 

i gor ce powietrze zostaje wypchni te przez 

okna dachowe, a jego miejsce zajmuje ch odne 

powietrze z podziemnej kondygnacji.

Okna wybra em drewniane z Sokó ki – mówi 

Marek Krokos. –  Zadecydowa y przede wszystkim 

wysokie parametry tych okien. Wybra em wersj

max, gdy  moim nadrz dnym celem by o jak 

najlepsze zabezpieczenie budynku przed utrat

ciep a

 Kominek stanowi centraln  cz  dolnej kondygnacji. Wokó  rozmieszczone s : salon, jadalnia

oraz kuchnia

 Swój azyl-pracowni  Marek ogrzewa za pomoc

popularnej kozy

Piwnica jako Gruntowy Wymiennik Ciep a

to super pomys !
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Mówi c o kosztach wykonania piwnicy, 

warto pami ta , e dzi ki nowoczesnym 

materia om mo na je w powa nym stopniu 

zredukowa . Jeszcze do niedawna mur piw-

niczny wykonywano przewa nie jako cian

trójwarstwow . Hydroizolacja, a wi c kluczo-

wa jej cz , znajdowa a si  w bezpo rednim 

kontakcie z gruntem.

– Obecnie, dzi ki takim produktom izolacyj-

nym jak styropian „Silver Fundament”, mo na

budowa  mur z odwróconym uk adem warstw, 

podobnie jak na dachach zielonych – podkre-

la dyrektor Krokos. – Hydroizolacja na bazie 

wodorozcie czalnych bitumów znajduje si

wówczas na cianie fundamentowej z blocz-

ków betonowych i zakryta jest wspomnianymi 

p ytami ze spienionego polistyrenu. P yty 

wystaj ce ponad poziom gruntu mocuje si

dodatkowo do ciany ko kami,  nast pnie 

pokrywa warstw  kleju, zatapia siatk  i po za-

gruntowaniu mo na przyklei  p ytki elewacyj-

ne. Taki system jest znacznie ta szy od ciany 

trójwarstwowej. Mniej wydaje si  zarówno na 

materia y, jak i na wykonawstwo.

Ogrzewanie
– Jak ju  wspomina em, kominek by  w na-

szych g owach, na d ugo zanim powsta

dom – mówi Marek Krokos. – Kiedy jednak 

przysz o do konkretów, to zdali my si  na 

opinie specjalistów. Polecono nam firm

Jøtul.  Wynikiem szczegó owych konsultacji 

jest równie  to, e zdecydowali my si  na 

kominek z przewodami rozprowadzaj cymi 

ciep e powietrze. Specjali ci zajmuj cy si

ogrzewaniem wyt umaczyli nam, e w przy-

padku urz dze  grzewczych z p aszczem 

wodnym nie dochodzi do pe nego dopalenia 

gazów, a wi c spalane drewno nie jest wyko-

rzystywane w sposób optymalny. Kierowa y

nami równie  kwestie bezpiecze stwa. 

aden z producentów kominków z p aszczem 

wodnym nie chcia , bo nie móg  da  gwarancji 

na dzia anie takiego kominka w uk adzie 

zamkni tym. Instalatorzy stwierdzali krótko: 

nie istnieje taki zawór bezpiecze stwa, który 

w razie awarii lub wy czenia pr du, nap -

dzaj cego pomp  obiegow , w odpowiednio 

szybkim czasie odprowadzi wystarczaj c

ilo  przegrzanej pary wodnej. A je li ta nie 

zostanie odprowadzona, to p aszcz wodny za-

mienia si  w bomb ! Uk ad otwarty to z kolei 

stosunkowo szybkie zu ywanie si  instalacji. 

Wybrali my zatem rozwi zanie mniej komfor-

towe, ale z pewno ci  bardziej ekonomiczne 

Na bocznej cianie kominka znajduje si  wylot 

kana u doprowadzaj cego wie e powietrze. 

P ynie ono z piwnicy, która pe ni rol  GWC. Na tej 

samej cianie znajduj  si  równie  wyloty kana ów 

rozprowadzaj cych ciep e powietrze ogrzewaj ce 

dom

 Dzi ki kolektorowi pró niowo-rurowemu, który s u y do ogrzewania ciep ej wody, znacz co spad y

op aty za pr d

 Schody na pi tro wy o one s  drewnem 

czere niowym, które ma pi kny rysunek s ojów

i ciep y kolor. Te dzikie czere nie ros y w okolicach 

Rzeszowa i mia y 15–20 metrów wysoko ci

 Renata i Marek z ka dej podró y staraj  si

przywozi  jakie  obrazki lub bibeloty, które staj

si  pó niej ozdob  domu
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i bezpieczne. Do poszczególnych pomieszcze

w domu doprowadzone s  rury, przez które 

dostarczane jest ciep e powietrze. Przewody 

te s  doskonale zaizolowane we n  mineraln

o grubo ci 20 cm.

Na czas d u szych zimowych wyjazdów, 

kiedy kominek nie funkcjonuje, w piwnicy 

zamontowany jest kocio  elektryczny. 

Podgrzewa on wod  w klasycznym uk adzie 

z grzejnikami i ogrzewaniem pod ogowym. 

Kocio  sterowany jest typow  „pogodówk ”, 

ale istnieje te  mo liwo  po czenia si

z instalacj  przez Internet i zdalnego zapro-

gramowania temperatury.

– Staramy si , aby w czasie naszej nie-

obecno ci temperatura w domu nie spada a

poni ej 18°C – podkre la Marek Krokos. 

– Wi kszo  ludzi, s ysz c o ogrzewaniu 

elektrycznym, my li od razu: Ale  to musi 

by  potwornie drogie! B d! Przy w a ciwej 

izolacji termicznej domu ogrzewanie elek-

tryczne jest dobr  alternatyw . Je eli dorzu-

ci si  do tego pr d dwutaryfowy, to nawet 

fakt, e energia elektryczna w województwie 

lubelskim jest najdro sza w kraju, nie 

zmienia korzystnego obrazu. W ubieg ym 

roku w okresie zimowym p acili my za pr d

rednio 270 z otych 

miesi cznie – ogrzewanie, ciep a woda 

u ytkowa, o wietlenie i sprz t AGD.

Po zainstalowaniu kolektora pró niowo-

-rurowego na po udniowej stronie dachu, 

prognozuj  op aty na poziomie 150 z otych 

i to z uwzgl dnieniem podwy ek cen pr du. 

St d prosty rachunek, e kolektor zwróci si

nie po 5–6 latach, a ju  po 3!

K opoty z kominem
– Aby obraz nie by  a  tak ró owy, warto wspo-

mnie , e kominek przysporzy  nam pocz tko-

wo sporych k opotów – wspomina pan domu. 

– System kominowy Schiedel jest wprawdzie 

bardzo dobrym rozwi zaniem, ale pech 

chcia , e przy zakupie doradzono mi zbyt 

du rednic  otworu. Skutkiem tego przep yw 

spalin mia  charakter burzliwy. Dochodzi o

do pulsacji. Trudno by o te  regulowa  proces 

spalania. Poniewa  nieszcz cia wed ug

przys owia chadzaj  parami, wi c na opisany 

problem na o y  si  jeszcze drugi. Drewno, 

którym palili my, nie by o odpowiednio 

wysezonowane. Zbyt krótko le a o w sk adziku 

i zawiera o zbyt du o wilgoci. Efekt ko cowy 

by  taki, e komin, który w górnej cz ci na-

grzewa  si  zbyt s abo, dzia a  jak ch odnica. 

Dochodzi o do wykraplania si  pary wodnej, 

a efektem tego by o regularne zalewanie 

kuchni oraz jadalni. Powiem krótko: brud, 

smród, du e k opoty i zw tpienie, czy aby 

na pewno wybór by  w a ciwy. Rozwi zanie 

okaza o si , jak to zwykle bywa, bardzo proste. 

Kominiarz poleci  mi nasad  na komin firmy 

Polmar z Tykocina. Jest to wykonany ze stali 

kwasoodpornej regulator, a w a ciwie optyma-

lizator ci gu kominowego. Po zainstalowaniu 

tego urz dzenia przep yw spalin w kominie 

uspokoi  si , sta  si  laminarny. Mo liwe 

by o równie  regulowanie procesu spalania. 

Dzi ki temu jego czas wyd u y  si  z 5 do 

maksymalnie 19 godzin, temperatura spalin 

podnios a si  do 180°C, komin sta  si  ca ko-

wicie suchy, a sadza wygl da teraz jak p atki 

kukurydziane, tyle e czarne. A efektywno ?

Có ... Powierzchnia ogrzewana to ponad 

180 m2. Jeszcze nigdy roczny koszt paliwa nie 

przekroczy  800 z otych!

Dom to azyl, a nie muzeum
Na parterze w domu Renaty i Marka znajduje 

si  kuchnia po czona z salonem i jadalni .

Wa nym pomieszczeniem jest tak e gabinet, 

który w razie potrzeby pe ni funkcj  pokoju 

go cinnego.

– Je li chodzi o gabinet, to jedn  z jego funk-

cji jest zapobie enie „ci ganiu” komputera po 

ca ym domu – podkre la Marek. – Nie jestem 

przeciwnikiem nowoczesnej techniki, tym 

 Du a, jasna azienka znajduje si  na pi trze

Odpowiednio wykonana termoizolacja domu musi mie  charakter komplementarny. Trzeba 

j  wykona  od fundamentu a  po dach, zgodnie z zaleceniami producenta materia ów. Dzi ki

temu mo na w znacz cy sposób zmniejszy  wydatki na ogrzewanie, które stanowi  oko o 70% 

kosztów utrzymania budynku!

– Du ym b dem pope nianym przez inwestorów jest stosowanie tanich materia ów gorszej 

jako ci – stwierdza Marek Krokos. – Tymczasem warto wiedzie , e zdarzaj  si  firmy, które 

deklaruj  znacznie zawy one parametry swoich produktów. Dlatego te  do prac zabezpiecza-

j cych termicznie budynek u y em materia ów pochodz cych z mojej macierzystej firmy. Do 

izolacji fundamentów, piwnicy i coko u, zastosowa em styropian „Silver Fundament” grubo ci 

12 cm. Strop pomi dzy pozbawion  ogrzewania piwnic  a parterem zabezpiecza 15 cm styro-

pianu „standard pod oga” o wytrzyma o ci 1,6 t/m2. Na cianach zewn trznych u o onych jest 

16 cm styropianu „platinium ciana” (w dachu 20 cm tego samego materia u). Mi dzy kondy-

gnacjami u y em natomiast styropianu „super akustik”, który ma zdolno  t umienia d wi ków

uderzeniowych rz du 32 decybeli. Inwestorzy cz sto nie przyk adaj  zbytniej wagi do jako ci 

materia u izoluj cego poszczególne pi tra, a tymczasem jest ona niezwykle wa na z punktu wi-

dzenia komfortu codziennego ycia. Ró nice pomi dzy teoretycznie takimi samymi produkta-

mi dost pnymi na rynku wynosz  nawet do 3 dB. Warto wi c pami ta , e oznacza to ni mniej, 

ni wi cej tylko dwukrotny wzrost poziomu ha asu!

Podczas wykonywania elewacji, której elementem jest styropian, nale y zwróci  szczególn

uwag  na poprawno  przyklejania p yt. 

– W przypadku cian bardzo równych (np. z bloczków Ytong) p yty mo na mocowa , nanosz c

klej równomiernie na ca  ich powierzchni  za pomoc  pacy z batej – mówi dyrektor Krokos. 

– Na cianach mniej g adkich trzeba natomiast zastosowa  klejenie obwiedniowe (wzd u  kra-

w dzi styropianu) uzupe nione o placki kleju rozmieszczone równomiernie na ca ej powierzch-

ni. W przypadku budynków wysokich (powy ej trzech kondygnacji) nale y owe placki umiesz-

cza  w taki sposób, aby osoba ko kuj ca p yty w nast pnym etapie trafia a dok adnie w ich 

powierzchni . W przeciwnym razie owo ko kowanie jest sztuk  dla sztuki, a termoizolacja mo e

odpa  od ciany ju  po pierwszym silnym wietrze.

Rady dla wykonuj cych termoizolacj
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bardziej e spor  cz  swoich obowi zków 

zawodowych wykonuj  w a nie dzi ki poczcie 

elektronicznej i Internetowi. Uwa am jednak, 

e dla normalnego, zdrowego funkcjonowania 

domu nale y ograniczy  ekspansj  sieci oraz 

komputerów. To dlatego nie ma ich nigdzie 

poza gabinetem. Je eli ona, córki lub ja 

mamy potrzeb  skorzystania z dobrodziejstw 

nowoczesnej elektroniki, je eli chcemy 

popracowa  lub si  rozerwa , korzystamy 

z gabinetu. 

Na poddaszu znajduj  si : garderoba, 

azienka oraz trzy sypialnie. W sumie sporo 

miejsca. Dla Renaty i Marka dom nie jest 

wi tyni , po której chodzi si  wy cznie 

w mi kkich kapciuszkach.

– To powinno by  miejsce, gdzie yje si

normalnie, bez ci g ego stresu, e co  si

rozleje, co  si  rozsypie... – podkre la Marek 

Krokos. – A je li nawet... to nie ma tragedii. 

Mo e tu  po przeprowadzce ona i ja mieli-

my lekkie tendencje do zamieniania domu 

w muzeum, ale zosta y one skutecznie wyle-

czone przez nasz  suczk  Bast . Kiedy by a

szczenna, przygotowali my dla niej kojec 

w gara u, gdzie mia a przebywa  z psiaka-

mi. To by a jednak czysta teoria. Dziewczyny 

niemal codziennie przynosi y szczeniaki 

do domu. Kiedy sze  ma ych alaskanów 

zaczyna o buszowa  po wszystkich k tach... 

doszli my do wniosku, e nasze wyobra enia 

o jakim  hipotetycznym adzie wn trza to 

najzwyklejsze zawracanie g owy. No i co 

z tego, e zamaskowanie przej cia przez 

ywop ot, które urz dzi y sobie szczeniaki, 

zaj o mi a  cztery lata? Przynajmniej pieski 

mia y dobr  zabaw . A si y w tych malcach 

by y niespo yte. Potrafi y tak zm czy  swoj

matk , e chowa a si  przed nimi. Wtedy do 

akcji wkracza  nasz jamnik Dyzma. Okaza

si  superwujkiem. Pilnowa  piesków, dba

o nie, a nawet...  próbowa  k a  si  na boku 

i karmi  ma e!

Ogrzewanie powietrzne ma jedn  wad ,

jego eksploatacja powoduje konieczno

cz stszego odnawiania pow ok malarskich 

oraz tapet ni  w domach bez takiego ogrze-

wania.

– Maj c trzy kobiety w domu i tak nie unik-

n bym remontu co dwa, trzy lata – mieje si

Marek. – Mniej wi cej z tak  cz stotliwo ci

moje panie nabieraj  ochoty do przeprowa-

dzania zmian. Najcz ciej odbywa si  to 

w taki sposób, e przyprowadzam do domu 

majstra, daj  moim kobietom woln  r k ,

a sam... jad  z kolegami na agle. Kiedy wra-

cam, dom jest jak nowy, a w dodatku wszystko 

wykonane wed ug wizji ony i córek! Je li 

chodzi o wystrój domu, to ani ja, ani Renata 

nie przywi zujemy wi kszej wagi do detali. 

Z du  rezerw  odnosimy si  równie  do two-

rzenia jakich  wysublimowanych aran acji 

przestrzeni. Oboje stawiamy przede wszystkim 

na funkcjonalno .

Wspóln  pasj  wszystkich domowników 

s  narty. Latem rodzina wyje d a wi c

przewa nie tylko na krótko, „gdzie , gdzie 

jest ciep o”, a wi kszo  urlopu wykorzystje  

zim .

– Uwielbiam te owi  ryby i praktycznie 

nie ma zimy, ebym nie znalaz  si  nad 

Siemianówk , latem za  wyje d am na 

pó noc Norwegii – mówi dyrektor Krokos. 

– Ale owienie to nie tylko przys owiowe 

moczenie kija. To równie  projektowanie 

i wykonywanie w dek. Dla laików brzmi 

to mo e ma o porywaj co, ale ja mog

opowiada  godzinami o sekretach pod-

lodowych po owów. Inn  moj  pasj  jest 

gotowanie. To dlatego tu  obok jednego ze 

sk adów drewna na podwórku znajduje 

si  w dzarnia. Sam przygotowuj  tam 

szynki, kie basy, ryby. Lubi  polsk  kuchni .

Szczególnie kuchni  z Podlasia. Przepadam 

te  za daniami gruzi skimi. A najbardziej 

za szasz ykami. Ma o kto wie, e... to co ,

co podaje si  w Polsce pod nazw  szasz yk, 

z prawdziwym kaukaskim daniem ma 

niewiele wspólnego. Widzia em ju  mi so 

nadziewane z kiszonym ogórkiem, papry-

k ... ze s onink ... To nie tak! Zupe nie nie 

tak! Prawdziwy szasz yk to mi so pieczone 

na szpadzie, które wcze niej zosta o odpo-

wiednio zamarynowane. Do tego podaje 

si  dwa, trzy plasterki wie ego ogórka lub 

pomidora, surow  cebul  i kawa ki koziego 

sera do przegryzania. A wszystko to nale y

wzbogaci  z o on  kaukask  przypraw

o nazwie ad ika.

 Mur z polnego kamienia chroni dom przed 

ha asem z ulicy. Na fachowca, który go 

wykonywa , Marek czeka  w kolejce 2 lata. Aby 

wykona  mur, trzeba by o pobi  oko o 80 ton 

polnych kamieni. W ten sposób pozyskano oko o

30 ton materia u

Za domem znajduj  si  dwa sk ady drewna – mówi Marek. – Drzewo musi by  sezonowane przez 

minimum 3 lata i jeden sk adzik to by o troch  za ma o. Przy okazji stawiania drugiego postanowi em 

urz dzi  przy nim saun  oraz pomieszczenie, które nazywam grillowni . Mie ci si  tam piec z solidnym 

rusztem i stó , przy którym mo na prowadzi  bujne ycie towarzyskie. A có  mo e by  pi kniejszego jak 

wyj  z sauny prosto na imprez  z szasz ykami lub grillowanymi rybami
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