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Pierwszy dom Bo¿enna Bogucka zbudowa³a na dzia³ce rekreacyjnej. Drugi, do wykoñczenia, kupi³a od
dewelopera w Konstancinie. Prezentowa³ siê ³adnie, mia³ salon otwarty na kuchniê, ale wszystkie pozosta³e
pokoje, w tym sypialnie, znajdowa³y siê na piêtrze. Taki uk³ad pomieszczeñ jest mo¿e dobry dla m³odej rodziny,
ale na pewno nie dla tych, którzy musz¹ siê liczyæ w nied³ugiej perspektywie z mniejsz¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹.
Mieszkañcy osiedla wspólnie
ponosili niektóre koszty, utrzymywali zarz¹d i – chc¹c lub nie – musieli podporz¹dkowaæ siê jego
zaleceniom. Na przyk³ad wszyscy
mieli jednakowe ogrodzenia; nie
by³o w tym osiedlu miejsca na
w³asn¹ inwencjê. Ale nie to okaza³o
siê najwiêkszym mankamentem,
a po³o¿enie domów w pobli¿u
rzeczki Jeziorki. Kiedy przysz³a
wysoka fala powodziowa, strach
zajrza³ w oczy mieszkañcom osiedla. Co prawda wzd³u¿ Jeziorki by³
wa³ przeciwpowodziowy, ale w pewnym momencie do przelania siê
wody brakowa³o ju¿ tylko pó³
metra. – „Od tamtego dnia wiedzia³am, ¿e nie chcê mieszkaæ w tym
osiedlu – przyznaje pani Bo¿enna, w³aœcicielka salonu fryzjerskiego w jednym z osiedli mieszkaniowych na
Pradze Po³udnie w Warszawie. – I ¿e jeœli zbudujê nastêpny dom, to tylko na górce”. Tak te¿ siê sta³o. Trzeci dom
zosta³ przez ni¹ postawiony w Starej Mi³osnej i, rzeczywiœcie, stoi na wzniesieniu. Ró¿nica poziomów miêdzy
jedn¹ a drug¹ granic¹ dzia³ki wynosi 2 metry, co sprawia, ¿e teren nie jest tak monotonny, jak w Konstancinie.
Nowy dom musia³ byæ blisko Warszawy ze wzglêdu na dojazd do pracy, a jednoczeœnie z dala od
wielkomiejskiego ha³asu, spalin i innych uci¹¿liwoœci. Pierwsze podejœcie lokalizacyjne to by³ Sadul na terenie
dzielnicy Wawer, ale Stara Mi³osna okaza³a siê atrakcyjniejsza i cenowo, i po³o¿eniem, gdy¿ z jednej strony jest
œciana lasu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, prawnie chronionego, gwarantuj¹cego, ¿e od tej strony
s¹siadów ju¿ nie bêdzie.

DWOREK PRZY PARKU
krajobrazowym
projekt
Szukaliœmy projektu domu na
zbocze, co nie jest ³atwe, gdy¿ wiêkszoœæ
architektów tworzy budynki na tereny
nizinne. Pojechaliœmy na Sta³¹ Wystawê
Budownictwa przy ul. Bartyckiej
w Warszawie. ZnaleŸliœmy projekt, który
odpowiada³ nam pod ka¿dym wzglêdem.
Nosi wdziêczn¹ nazwê „Dworek Polski”.
Na parterze by³ oczywiœcie salon
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i kuchnia od strony drogi, ale tak¿e dwa
pokoje, co – jak siê przekonaliœmy – ma
znaczenie, zw³aszcza dla osób starszych,
które niechêtnie chodz¹ po schodach lub
po prostu ze wzglêdu na stan zdrowia nie
mog¹ z nich korzystaæ. Nie chcia³am
domu z piwnic¹, poniewa¿ kojarzy mi siê
ona z wilgoci¹. Gara¿ na dwa samochody,
ustawiane jeden za drugim, i pomieszczenia gospodarcze (kot³ownia oraz
spi¿arnia) s¹ wiêc ulokowane na parterze,
a w³aœciwie w jego obni¿onej czêœci.

Drewniane s³upy podtrzymuj¹ce daszek
nad wejœciem do domu zast¹piliœmy
betonowymi, ale wygl¹d budynku na tym
nie straci³, tak jak nie straci³ po
podniesieniu dachu. Dziêki temu
uzyskaliœmy ponad 90 m2 dodatkowej
powierzchni u¿ytkowej, która bez tego
by³aby tylko strychem. Na razie na
poddaszu mamy wydzielon¹ garderobê,
reszta jest otwart¹ przestrzeni¹ do
jakiegoœ sensownego wykorzystania. 

fachowcy
Pomimo wyj¹tków – jeden wielki
horror. Pocz¹wszy od geodety, który
wytycza³ obrys domu. Przyje¿d¿am,
murarze robi¹ wykopy pod fundamenty.
Patrzê i coœ mi siê nie zgadza. Mierzymy,
okazuje siê, ¿e dom jest przez geodetê
przesuniêty o metr w kierunku drogi.
Ponowne tyczenie, nowe wykopy.
Wydawa³o siê, ¿e to ju¿ koniec niemi³ych
przygód. Umówiliœmy siê, ¿e murarze
wykonaj¹ stan surowy i dopiero wtedy
nast¹pi wyp³ata. Nie doœæ, ¿e domagali
siê jej ju¿ po wylaniu stropu, to jeszcze
za¿¹dali wiêcej ni¿ siê umówiliœmy.
Trzeba by³o siê rozstaæ. Po nich przyszli
górale, z nimi nie mieliœmy ju¿ k³opotów, znali siê i na murarce, i na
wykonaniu wiêŸby dachowej. Do po-

œciany
Jestem tradycjonalistk¹, dlatego
nie zdecydowa³am siê na wybór
nowoczesnej technologii, ale na
trójwarstwow¹ œcianê z³o¿on¹ z pustaka
Max, styropianu i ceg³y. Dziêki temu nie
mam problemu z wbiciem gwoŸdzi
w œciany noœne. I chocia¿ niektórzy
mówi¹, ¿e cieplejsze s¹ budynki ob³o¿one
z zewn¹trz styropianem, uwa¿am ¿e mój
dom jest dostatecznie „ciep³y”. Czêœæ

ogrzewanie
Kupiliœmy piec marki Junkers
Superstar, 2-funkcyjny. Nie sprawia, jak
dot¹d, k³opotów. Natomiast du¿ym
b³êdem by³o to, ¿e nie zainstalowaliœmy
zasobnika i nie wykonaliœmy instalacji
do cyrkulacji ciep³ej wody. Zanim dotrze
ona do kuchni po³o¿onej po przeciwnej
stronie domu ni¿ kot³ownia, trzeba trochê poczekaæ. Poza tym trudno utrzymaæ
stabiln¹ temperaturê wody pod prysznicem przy nag³ym otwarciu kurków.
Myœlimy wiêc, aby w kuchni zainstalowaæ przep³ywowy podgrzewacz wody.
Nie pope³niliœmy natomiast b³êdu decyduj¹c siê na zastosowanie pod³ogowego
ogrzewania w salonie i na rozprowadzenie ciep³a z kominka. Chocia¿ prze-

³o¿enia dachówki Braas najêliœmy wyspecjalizowanych fachowców. Nie byli
tani, ale wywi¹zali siê z zadania bez
zarzutu. Nie oszczêdzaliœmy na tym,
poniewa¿ mieliœmy nienajlepsze doœwiadczenia z dekarzami na budowie
w Konstancinie, którzy wyraŸnie byli
niedouczeni. Mieliœmy te¿ pecha w przypadku hydraulika z tytu³em in¿yniera.
Pod³ogowe ogrzewanie w ³azience spi¹³
z instalacj¹ zasilaj¹c¹ kaloryfery. Ale to
nie wszystko. Tak poprowadzi³ rury, ¿e
woda s³u¿¹ca do podlewania ogrodu
przechodzi³a przez kolumnê od¿elaziacza! Nie sprawdzi³ siê pan in¿ynier i jego w³asny wynalazek – wk³ad
filtruj¹cy nasz¹ nienajlepsz¹, rdzaw¹ wodê. Za to nic nie mo¿na by³o
zepsuæ w przypadku szamba, bo
kupiliœmy gotowe, szczelne – firmy
PPHU Wi-Pol. 

 Dworek Polski doskonale
wkomponowa³ siê w tê pochy³¹ dzia³kê
i mimo podniesienia dachu zachowa³
odpowiednie proporcje 

œcian wewnêtrznych jest pokrytych tzw.
g³adkim tynkiem, na czêœci po³o¿ona
zosta³a g³adŸ gipsowa – pomalowane
zosta³y farb¹ zmywaln¹ Dulux.
Zauwa¿y³am jednak, ¿e œciany gipsowane
(takie mamy w salonie) bardziej siê
brudz¹, np. od dotyku, poniewa¿ s¹
g³adsze.
Na œcianach bardziej szorstkich,
np. w przedpokoju, po³o¿yliœmy zmywaln¹ tapetê, kolorystycznie komponuj¹c¹ siê z barw¹ terakoty. 

wody grzewcze pod pod³og¹ nie s¹ u³o¿one zbyt gêsto, daj¹ wystarczaj¹co du¿o
ciep³a. Doœæ powiedzieæ, ¿e w zimie prawie wcale nie musieliœmy w³¹czaæ kaloryferów! Inna sprawa, ¿e nie lubiê przegrzanych mieszkañ. No, i rachunek za
gaz nie by³ zbyt du¿y. Jest to zapewne zas³uga dobrej izolacji poddasza, poniewa¿
we³n¹ mineraln¹ wype³nione s¹ przestrzenie miêdzy belkami i krokwiami.
A gdy robi³o siê nieco ch³odniej, rozpalaliœmy ogieñ w kominku marki Jøtul.
Mo¿emy w nim paliæ bez obaw nawet ca³¹ dobê, gdy¿ nie pobiera powietrza z salonu, a czerpie je specjalnym przewodem
wyprowadzonym na zewn¹trz. No, i nasz
nowy kominek nie ma tej wady, któr¹
mia³ jego poprzednik w Konstancinie,
mianowicie dymi³ na salon, przez co by³
bardziej ozdobny ni¿ u¿yteczny. 

 Kominek nie zabiera tlenu
z salonu, poniewa¿ ma zapewniony
dop³yw powietrza z zewn¹trz 

 Jedn¹ z wad, ujawnionych
podczas mieszkania, jest to, ¿e inwestorzy
nie wykonali instalacji do wymuszonego
obiegu ciep³ej wody. Ale sam piec
gazowy Junkers sprawuje siê
bez zarzutu 
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pod³ogi

 W³aœciciele nowego dworku nie
eksperymentowali z wyborem okien.
Kupili sprawdzone wczeœniej
w Konstancinie okna firmy Ferno 

Mamy parkiet, terakotê i panele.
Terakota z Opoczna, nie taka droga,
maj¹ca trochê antyczny wygl¹d, zajmuje
wiêkszoœæ pod³óg na parterze, a wiêc
w kuchni, oczywiœcie w ³azience, w korytarzu i przedpokoju, ale tak¿e
w salonie. W salonie dlatego, ¿e jest z niego bezpoœrednie wyjœcie na taras i do

okna, drzwi, stolarka
Nigdy nie mog³am siê przekonaæ
do okien plastikowych, jako „sztucznych”, dlatego do naszego trzeciego
domu wybra³am drewniane, wyprodukowane przez firmê Ferno. Dlatego te,
a nie inne, poniewa¿ takie mieliœmy
w Konstancinie i nie sprawia³y nam
¿adnych k³opotów. Nietypowe by³y
zaprojektowane tylko na poddaszu, ale
 Po podniesieniu dachu,
w miejscu strychu powsta³o dodatkowe
pomieszczenie o powierzchni
kilkudziesiêciu metrów kwadratowych –
do sensownego zagospodarowania
w póŸniejszym czasie 

 Kuchnia ma dwa niezale¿ne
otwarte wejœcia – od strony holu i od
salonu 

ogród
W jego urz¹dzanie w³o¿y³am wiele
czasu, energii i pieniêdzy. W³aœciciel
dzia³ki przygotowuj¹c siê do jej
sprzedania wykarczowa³ rosn¹ce na niej
drzewa i stara³ siê j¹ wyrównaæ. Zerwa³
zatem wierzchni¹ warstwê ziemi,
ods³aniaj¹c piasek. Nie by³o sensu robiæ
nasadzeñ na tak przepuszczalnym
pod³o¿u. WywieŸliœmy wiêc wiele
wywrotek piasku; jego czêœæ zosta³a
spo¿ytkowana do budowy domu.
NawieŸliœmy glinê i dopiero na ni¹

ogrodu. W lecie spêdzam tam du¿o czasu.
Istnia³a groŸba, ¿e parkiet nie
wytrzyma³by czêstego przechodzenia
z domu do ogrodu i z powrotem. Na
parterze mamy dwie sypialnie i w nich
jest po³o¿ony parkiet – jesionowy
dlatego, ¿e jest jaœniejszy od dêbowego,
a jednoczeœnie doœæ twardy. Na poddaszu
zosta³y po³o¿one panele, przyznajê –
œredniej klasy, tañsze od parkietu, ale
niek³opotliwe w konserwacji. 

teraz nie jest problemem zrobienie okna
innego ni¿ prostok¹tne czy kwadratowe.
Na
razie,
wobec
du¿ych
wydatków, nie sililiœmy siê na markowe
drzwi wewnêtrzne. Zadowoliliœmy siê
sosnowymi, pokrytymi ciemn¹ bejc¹.
Wygl¹daj¹ ca³kiem znoœnie.
Schody na górê, wykonane z dêbu,
s¹ w dolnej czêœci a¿urowe, przez co
wydaj¹ siê lekkie. Do gara¿u wybraliœmy
bramê uchyln¹ firmy Hörmann, z automatem Nice. 

poszed³ czarnoziem. Dziêki temu
drzewa, krzewy oraz kwiaty maj¹
wilgotne pod³o¿e, nie schn¹. Ogród
w sposób naturalny opada na jedn¹
stronê, a ponadto urozmaicony jest
skarpami, górkami, niektóre jego
fragmenty otoczone s¹ drewnianymi
p³otkami, balami, murkami oporowymi
ob³o¿onymi piaskowcem. Wygl¹da
bardzo ciekawie. Drzewa i krzewy
zd¹¿y³y ju¿ podrosn¹æ, zajmuj¹ wiêcej
miejsca, wiêc trzeba – choæ z bólem serca
– z czêœci z nich zrezygnowaæ, aby daæ
trochê wiêcej przestrzeni ¿yciowej
pozosta³ym. 
AM
Zdjêcia pochodz¹ z archiwum w³aœcicielki

INFO RYNEK
BRAAS POLSKA
Biura Handlowe
Północ:
ul. Kossaka 10
64-920 Piła
tel. (67) 215 33 04
Południe:
ul. Wschodnia 26
45-449 Opole
tel. (77) 541 20 40
www.braas.pl
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FERNO
ul. Lubelska 104
21-100 Lubartów
tel. (81) 854 50 00
e-mail: info@ferno.pl
www.ferno.pl

WI-POL
Zakład Prefabrykatów Betonowych
ul. Gawota 38
02-830 Warszawa
tel. (22) 736 35 76
wi-pol@wp.pl

HÖRMANN POLSKA
ul. Otwarta 1
62-052 Komorniki
tel. (61) 819 73 00
e-mail: info@hormann.pl
www.hormann.pl

OPOCZNO
ul. Przemysłowa 5
26-300 Opoczno
tel. (44) 754 81 00
info@opoczno.com.pl
www.opoczno.com.pl

ICI POLSKA SP. Z O.O.
(Dulux)
Oddział w Pilawie
ul. Przemysłowa 3
08-440 Pilawa
infolinia: 0-800 120 277
www.dulux.pl

SCAN FORUM
(kominki Jøtul)
ul. Twarda 12a
80-871 Gdańsk
tel. (58) 340 38 88
scantorum@jotul.pl

ROBERT BOSCH SP. Z O.O.
(kotły Junkers)
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel. (22) 643 92 36
www.junkers.pl

NICE POLSKA
ul. Parzniewska 2A
05-800 Pruszków
infolinia: 0-800 444 440
nice@nice.pl
www.nice.pl

