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Budowanie i ycie

„cieszymy si  jak dzieci... 

 i to jest najwa niejsza rzecz w tym ca ym budowaniu”

ANATOMIA BUDOWANIA

Wy cz telewizor i przeczytaj ten dziennik budowy (blog) napi-
sany przez cztery osoby. Gwarantujemy – dowiesz si  rzeczy naj-
wa niejszych o budowaniu w asnego domu, jakich nie wyczytasz 
w najm drzejszych nawet artyku ach redakcyjnych. Poznasz wie-
le praktycznych szczegó ów i posmakujesz, jak to jest, e cz owiek 
uwik any w rozwi zywanie mnóstwa problemów i problemików, 
niekiedy udr czony tymi zmaganiami, widz c swój rosn cy dom, 
potrafi powiedzie  „ciesz  si  jak dziecko”. To niesamowite, jak 
zbli a ludzi budowanie identycznych (niemal) domów w ró nych, 
bardzo odleg ych od siebie miejscach. Na forum www.budujemy-

dom.pl grona osób buduj cych dom wed ug tego samego projektu 
katalogowego s  nazywane klanami. Bohaterów i autorów naszej 
opowie ci po czy a budowa domu wed ug projektu MNISZEK C 
(HB Studio). Cztery osoby – Maja, Mysia, AGMar i Tommyk – wy-
mieniaj c na forum posty przez niemal 2 lata, napisa y swoisty ze-
spo owy blog (dziennik budowy). To kapitalna, niezwyk a lektura. 
Mamy w niej ca  anatomi  budowania, ze wszystkimi szczególi-
kami technicznymi, cenowymi + k opoty z wykonawcami + kra-
dzie e i policja na budowie. Mamy te ycie, niezwyk  wzajemn
sympati  i wi  powstaj c  mi dzy czterema bohaterami, którzy 

stopniowo zrzucaj  wir-
tualne maski i ujawniaj
swoje prawdziwe imiona, 
wiek, status rodzinny, wreszcie spotykaj  si  osobi cie, a w dalszej 
korespondencji przesy aj  sobie newsy, e na przyk ad wnusia nie 
korzysta ju  z nocniczka.

Po prostu, Budowanie i ycie.
wietna lektura, bezcenna dla buduj cego dom. Redakcja nie in-

gerowa a w styl i tre . 100% autentyzmu.
Opowie  o budowaniu czterech MNISZKÓW C zajmuje ponad 

30 stron (to jest lektura na jedn  godzin , a mo e ciut d u ej) 
i w formacie PDF wraz z galeri  947 zdj  jest zamieszczona w ca-
o ci na p ycie CD, do czonej do tego wydania BD. W miesi cz-

niku przedstawiamy tylko fragmenty wprowadzaj ce w klimat 
tego niepowtarzalnego superbloga „czterech miniszkieterów”. 
Pokazujemy te  fragmenty albumów zdj . Na p ycie CD mo na 
obejrze  ich znacznie wi cej, ca e albumy dokumentuj ce post p
w budowie, nie tylko czterech bohaterów – autorów tej opowie-
ci, ale równie  innych uczestników klanu MNISZEK C na forum 

www.budujemydom.pl.

tommykmysia

maja AGMar

fot. tommyk

fot. tommyk

Na CD (do czonej do tego wydania BD) 

947 zdj   – wspania e albumy dokumentuj ce 

jak powstawa y domy naszych bohaterów
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Charakterystyka projektu MNISZEK C 
Pracownia Projektowa HB Studio

Specyfikacja techniczna projektu:

Powierzchnia u ytkowa: 105 m2

Powierzchnia zabudowy: 174 m2

Gara : jedno- lub dwustanowiskowy 
Piwnica: brak 
Kondygnacje: dom parterowy 
Wysoko  budynku: 5,50 m 
Minimalna szeroko  dzia ki: 24,30 m 
Minimalna d ugo  dzia ki: 21,40 m 
K t nachylenia dachu: 20°
Powierzchnia dachu: 236,40 m2

Dom parterowy, niepodpiwniczony, 
z trzema sypialniami i azienk .
Sercem domu jest przestronny salon 
z kominkiem, funkcjonalnie po czony 
z jadalni  i kuchni . Dom ma prost
konstrukcj , zosta  zaprojektowany tak, 
aby po czy  wygod  funkcjonowania 
z niedrogim wykonaniem. Jest to dom 
uniwersalny, który mo e by  wybudo-
wany na dzia kach z ró nym usytuowa-
niem wzgl dem stron wiata. 
Projekt dostepny równie  w wersji 
bez gara u lub z z gara em dwustano-
wiskowym oraz w wersji w lustrzanym 
odbiciu. 
Materia y: ciany – pustaki ceramiczne; 
strop – drewniany; pokrycie dachu – da-
chówka, elewacje – tynk 

Elewacje boczne

Elewacja frontowa Elewacja tylna

Takimi kleksami 
zaznaczyli my newral-

giczne miejsca, w których nasi 
Mniszkieterowie wprowadzili 
zmiany do projektu

Rozk ad pomieszcze
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Trzej Mniszkieterowie

+ d’Artagnan...

...i jest nas czwórka

Co by tu jeszcze... zmieni  w projekcie?

Z czego budujesz?

21 02 2007, 20:53     maja

czy kto  buduje mniszka z hb studio mam zamiar zacz  w sierpniu mamy ju  pro-

jekt czy kosztorys z hb studio jest realnie wyliczony 

 2 04 2007, 10:15    tommyk znad morza

Cze . Tak ja z on  budujemy w Koszalinie ten w a nie projekt z HB Studio Projekt 

Mniszek C 2G czyli z dwoma gara ami. Zacz li my tydzie  temu mamy ju  funda-

menty zrobione. Zaraz po wi tach ruszamy ze cianami.

Kosztorys jest w trakcie realizacji ale ju  wiemy, e pod klucz z firm  która nam bu-

duje nie wyjdzie taniej jak 300-330 z /m2.

Ceny materia ów strasznie szalej . Staramy si  kupowa  ju  teraz to co najwa niej-

sze ale nie da si  kupi  wszystkiego w 100% 

 5 04 2007, 21:13    mysia

Witajcie. W a nie kupili my projekt z podwójnym garazem. A budowac raczej bedziemy 

w przysz ym sezonie. Pozdrawiam. 

Tommyk! czy móg by  napisac ile do tej pory wyda e . Bo je li zd ylibysmy z papierka-

mi to wchodzi w gre opcja, e fundament bedzie w tym roku   To jest nas juz troje 

 16 07 2007, 21:19    AGMar

Witam bardzo gor co (dos ownie i w przeno ni) wszystkich Mniszkowców Po raz 

pierwszy dzisiaj trafi am na stron  budujemy.dom i od razu mi a niespodzianka! My 

z m em tez budujemy Mniszka C, z 2 gara ami tyle e w wersji lustrzanej. Jeste my 

na szcz cie na finiszu i serdecznie wspó czuj  wszystkim, którzy codziennie walcz

na polu materia ów budowlanych i ekip ró nego autoramentu. U nas ju  tylko wyko -

czeniówka, generalne czyszczenie i przeprowadzka, mniej wi cej za miesi c. A pro-

pos zdj : jak tylko pokonam przeszkody natury technicznej, postaram si  wys a

do HB Studio, mo e komu  si  przydadz . Pozdrawiam serdecznie i sukcesów oraz 

optymistycznego spojrzenia w przysz o ycz

Aha! Domek powstaje w Jagatowie ko o Pruszcza Gda skiego, wi c gdyby kto  aku-

rat by  przejazdem to zapraszam do obejrzenia. ((*) zdj cia na CD)

 18 07 2007, 19:47   AGMar (Agnieszka)

Wieczór dobry wszystkim Mniszkom. Sama sobie zazdroszcz  tego etapu budowy, cho-

cia  jak sobie pomy l , co nas jeszcze czeka, to „mammamija” . Najwiekszy problem 

tkwi w tym, ze budujemy na glinie, jak cho  troch  popada to dramat normalnie, tylko 

garnki lepi  Ale pono  nadzieja umiera ostatnia i postanowili my by  optymistami!

Teraz tak mniej wi cej postaram sie udzieli  odpowiedzi na pytania, cho  z góry zazna-

czam, e g ównym specem od budowy jest mój m , wi c je eli która  odpowied  minie 

si  z sensem, to wielkie sorry! Zmys u technicznego nie posiadam za grosz. Wjazd do 

gara u mamy od strony wej cia do domu, wi c wygl daj c z okna kuchni podczas zmy-

wania, widz  bramy gara owe. Ten powi kszony pokój osi gn  w tej chwili powierzch-

ni  bez ma a 20 m2. Nad oknem jest ciupe ki skosik, podobnie zreszt  jak w trzeciej sy-

pialni, tej z wyj ciem na taras. Spróbuj  zrobi  zdj cie które to uwidoczni, bo na tych 

które mam, niewiele wida . W tej chwili na pomalowanych cianach powinien by  lep-

szy efekt.  Gdyby kto  mia  jakie  szczegó owe pytania to mia o, tylko zaznaczam, e

odpowied  mo e si  pojawi  z opó nieniem. W asnego m a widuj  bowiem ostat-

nio tylko bardzo pó nym wieczorem, gdy  ca y dzie  sp dza na budowie, a jak wraca 

to strach pyta  o cokolwiek  Jutro wielki dzie -przychodzi pan montowa  meble 

kuchenne. Umieram z ciekawo ci. A tak przy okazji - czy kto  zetkn  si  mo e z p y-

t  indukcyjn ? Mamy takow , ale poza bardzo ogólnikowymi informacjami nie wiemy 

nic bli ej. gdyby znalaz  si  kto  zorientowany w temacie, to b d  wdzi czna za ka de 

s ówko. Pozdrowienia dla wszystkich - Agnieszka.

 19 07 2007, 20:05   mysia

Witaj Agnieszko. Jak mi o e jest nas coraz wi cej. Fajnie e Twój mniszek ju  stoi. 

Trzymam kciuki za „pokonanie barier technicznych” bo bardzo chcia abym ju  go 

obejrze  w rzeczywisto ci. Juz nie moge si  doczeka  na te zdiecia, z now  kuch-

ni  w cznie   Co do gliny.. to my te  bedziemy uprawia  garncarstwo. Troche je-

stem za amana tym ze musz  po w asnej dzia ce chodzi  w kaloszach. B dziemy 

robi  drenaz opaskowy, ale nie wiem na ile to pomoze samej dzia ce.  Co do p yty 

indukcyjnej to te  wiem tylko tyle e to jaka  nowo , i nie znam nikogo kto co  ta-

kiego u ytkuje. Pozdrawiam Ci  i wszystkich Miszkowiczów

 19 06 2007, 20:13    maja

Mysiu, wejscie do domu idzie z boku ale tylko sie nie smiej wg feng szui nie powin-

na sciezka prowdzic prosto do drzwi wejsciowych poza tym to wejscie byloby ciem-

ne i na zewntrz. Powiekszylismy wiatrolap do 7m2 w pomieszczeniu gospodarczym 

przy garazu bedzie kotlownia na piec eko-groszekokno z wiatrolapu przesunelismy 

przed drzwi .W pomieszczeniu gospodarczym kolo kuchni robiemy drzwi z wiatrolo-

pa do pomieszczenia gospodarczego a miedzy kuchnia i pomieszczenie robimy drzwi 

80 przesuwne.W salonie mamy jedne drzwi na taras te od tylu juz w projekcie drugie 

drzwi zaminione sa na okno 180x150 zmniejszamy okno w pokoju z yjsciem na taras 

i sypialni robimy 150x150 a wpokoju 11.1m2 okno 90x150 dla nas to bedzie pokoj spal-

nia jak ktos przyjedzie a ja sonie tam zaplanowalam szafe na cala siane typu indeco 

czyli garderobe + wersalka .Mysiu ta wneka przy wejsciu to jest nie potrzebna.

20 01 2008, 06:19  tommyk

Co do rozterek przy wyborze rodzaju budulca do budowy waszego domku odpowiadam.

1. Porotherm - bardzo dobry materia , przede wszystkim do  ciep y, naturalny dla 

rodowiska ale trudny w obróbce. Wierci  otwory, robi  bruzdy lub poprostu obra-

bia  przy murowaniu to koszmar, cz sto p ka nie w tym miejscu co by si  chcia o,

ponadto wa ne je li na niego si  zdecydujecie aby wybra  naprawd  sprawdzonego 

producenta, to znaczy by pustak trzyma  wymiar. Cz sto i g sto trafiaj  si  pustaki 

ró nego wymiaru tego samego rzutu.

2. Suporex to materia  bardzo atwy w obróbce, wystarczy kupi  do niej pi e r cz-

n  z „widi ” i mo na samemu adnie przycina  na dowolny wymiar i kszta t. Materia

ciep y ale nie tak ciep y jak Porotherm. Najch tniej kupowany przez wszystkich ale 

moim zdaniem przereklamowany.

Ci ko z terminami

 2 11 2007, 21:29  tommyk

Co u nas? Có  prace si  opó niaj . Podzi kowali my ekipie od sufitów, narobili 

nam sporo szkód (porysowana i wgnieciona brama gara owa, porysowane i wgnie-

cione grzejniki, ob upane miejsca na elewacji, podziurawione i poprzecinane kable 

instalacji elektrycznej, porysowane okna, zostawiony ba agan i brudn  pod og ). 

Koszmar. Teraz robimy g adzie. 25 stycznia wchodzi parkieciarz, do tego czasu mieli-

my zd y  z pomalowaniem sufitu i cian, mia y by  po o one kafle. Pewnie nie zd -

ymy, ale odwo ywa  go nie chcemy, bo ci ko z terminami. Zamówili my dzisiaj drzwi. 

Okres oczekiwania 8-10 tygodni, po prostu ob d. wi ta. Termin raczej stoi pod zna-

kiem zapytania. Czarne chmury nadesz y. 
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Samo ycie Wspieramy si

Do czaj  inni

Cieszymy si  jak dzieci

Domek jest super

Zm czeni i szcz liwi

 7 08 2007, 18:12  tommyk

Jeste my do  mocno podenerwowani, zmieniamy wykonawc  bo aktualny, traktuje 

nas niepowa nie i próbuje wy udza  pieni dze. Kwota za jak  zgodzili my si  budowa

z nim by a du o ni sza od tej która faktycznie zosta a wydana, min o raptem 4 miesi -

ce, co  tu nie tak. Jak tylko min  zawirowania postaram si  napisa  co  wi cej.

 9 08 2007, 19:38 tommyk

Niestety mamy przykr  histori  z naszym g ównym wykonawc , szkoda, e nasze 

drogi musz  si  rozej . Starali my si  zrobi  wszystko aby doj  do porozumienia 

ale ju  si  nie da o. W a nie dzisiaj zeszli z budowy jego podwykonawcy-tynkarze, 

którzy robili tynki bardzo adnie, ale zostawili w po owie robot . Rozmawiali my z 

nimi i próbowali my namówi  ich na kontynuowanie prac oczywi cie odp atnie. Na 

pocz tku si  zgodzili ale okaza o si  i  zadzwonili do g ównego wykonawcy a ten ich 

postraszy , e jak b d  pracowa  dla nas to on im niezap aci. Przykro nam, e uczci-

wie pracuj cych ludzi tak traktuje ten cz owiek. Najgorsze jest to, e my zap acili my 

za te prace ju  z góry. Podobnie potraktowa  ten sam cz owiek podwykonawców od 

dachu. Smutno nam jest, e ci którzy naprawd  dobrze pracuj  s  wykorzystywa-

ni przez lawirantów. Spakowali wszystkie rzeczy i si  wynie li, byli my zmuszeni do 

zmiany zamka do drzwi. 

Niechcemy mie  wi cej do czynienia z takim cz owiekiem, nie chcemy go widziec 

wi cej.

 11 08 2007, 08:45  tommyk

Mieli my na naszej budowie kradzie . Ukradli nam po o ony przez elektryka kabel 

elektryczny oko o 100mb.Podejrzewamy, e zrobili to tynkarze. By o to nast pnego 

dnia po którym wykonawca kaza  im zej  z budowy. My w a nie wie o zmienili my 

wk adk  zamka. Podejrzewamy e zostawili swoje aty do zaci gania tynków i chcieli 

si  dosta  do rodka, zamek by  zmieniony wi c wyrwali kabel ze z o ci, ale wyrwa-

li go tak eby nie zrobi  wi kszej szkody poza tym kablem, chcieli nas wkurzy . Mieli 

do nas bezpo rednio telefon i mogli zadzwoni  powiedzie e zostawili aty, przecie

by my im oddali. Potem przypadkowo spotkali my si  w hurtowni budowlanej i jak 

zapyta em to udawali zdziwionych, e o co chodzi. 

Jakie to przykre, jeden facet zrobi  taki zam t i dochodzi do aktów r koczynu. 

Zaczynamy mie  obawy, czy nie trzeba b dzie wzywa  Policji.

 14 08 2007, 09:39  tommyk

Wczoraj mieli my ostateczne spotkanie z naszym niesolidnym wykonawc , by o

bardzo mocno nieprzyjemnie. Gdy po godzinnej rozmowie na placu budowy (w obec-

no ci jednego z jego podwykonawców, któremu nie zap aci  pieni dzy za wykona-

ny dach) dosz a do niego wiadomo , e nie zap acimy mu ju  ani jednej z otówki 

zacz  si  odgra a , e przy le ludzi eby wydoby  z nas pieni dze, e postawi cz o-

wieka na budowie, który b dzie pilnowa eby my nie mogli wej  na w asn  pose-

sj . Potraktowali my te pogró ki bardzo powa nie, pojechali my z on  na Policj

zg osi  zaistnia y fakt. Pan policjant powiedzia , e sporz dzi notatk  s u bow  z na-

szego zeznania. Je li b dziemy chcieli z powództwa cywilnego dochodzi  swoich 

praw przed S dem to oczywi cie poprzez S d mo na si  odwo a  do Policji w celu 

uzyskania potwierdzenia zg oszenia przez nas na Policj  pogró ek. O wiadczyli my 

by emu wykonawcy, e nie jest ju  naszym wykonawc , nie jest te  ju  naszym kie-

rownikiem budowy, eby zabra  swoj  przyczep  kempingow  oraz betoniark  i nie 

chcemy ju  z nim wspó pracowa  ze wzgl du na to , e porzuci  prac  w czwartek 

zesz ego tygodnia oraz e nalicza sobie jakie  astronomiczne kwoty za robocizn ,

nie uzgadniaj c z nami niczego. 

Dosy  takiego cz owieka, który napsu  nerwów wszystkim wokó , nam, podwyko-

nawcom, hurtownikom. 

 10 07 2007, 17:24   tommyk

Dzi ki za wszelkie informacj . Co do trudno ci w dostaniu we ny to ju  dawno wiedzia-

em. Cena w wersji lamelowej to 87z  /m2 za p yty to 130 z /m2 ale za to w systemie czyli 

jest to cena za komplet cznie z tynkiem strukturalnym.G owa p ka pomy lcie 130 +50 

robota x180m2 daje 32400 z  to jest jaki  koszmar.

Co do etapów budowy to wszystko nam si  teraz „rodzi w bólach” Ekipa od wi by niby 

jest dok adna ale strasznie powolna a  do granic a druga ekipa od reszty jeszcze wol-

niejsza, pe na za amka. Nie do e pogody brakuje to jeszcze ci robotnicy s  wolniej-

si od ó wia. P aka  si  chce, co gorsza, e adna motywacja nie wchodzi w gr . Po 

prostu przysz y czasy e jeste my zdani na ask  budowla ców. Jak im si  chce to ro-

bi  a jak nie to nie robi . Stan surowy rozpocz li my 22 marca teraz mamy 10 lipiec a 

pseudofachowcy nie mog  sko czy  foliowania i atowania wi by(3,5 miesi ca). Co 

gorsza, e jak zg aszamy nasze uwagi to wykonawca mówi e to jest bardzo szybkie 

tempo. Nie wiem mo e faktycznie jeste my zbyt wymagaj cy, najgorsze jest to e my 

naprawd  chcemy zamieszka  we wrze niu/pa dzierniku tego roku.

 10 07 2007, 19:50                maja

Tomek, trzymam za was kciuki b d c na starcie budowy i czytaj c trudno ci jakie wy-

st puj  u was ju  w osy nam si  jez  na g owie wie kowi mniej bo ju  nie ma co ale to 

macie bardzo du e tempo w pó  roku zamieszka  my my dali sobie rok. Trzymajcie si

tak ostro wam kibicujemy , te wszystkie niedogodno ci si  sko cz  i pójdzie jak z p at-

ka macie ju  tyle za sob  ,my l e do ko ca lipca b dziecie mie  zrobiony stan surowy 

zamkni tyNie odbierajcie mi resztek odwagi i tak juz po nocach buduj .

13 01 2008, 12:22 piero ki

Witamy bardzo serdecznie wszystkich Mniszkowców  W a nie zabieramy si  za 

realizacj  ambitnego planu budowy Mniszka ale w wersji bez gara u.

Prosimy o przyj cie do Waszego grona i w razie potrzeby udzielanie rad dotycz -

cych tego w a nie projektu. Pozdrawiamy ciep o. Basia i Mariusz.

30 01 2008, 16:46 piero ki

Mamy ju  za atwione i odebrane warunki techniczne wody i prawie tez kanalizacji-

,jeste my po kilku spotkaniach z architektem który b dzie nam robi  adaptacj  pro-

jektu.Czekamy a  wydadz  nam decyzj  o warunkach zabudowy i prawd  mówi c

strasznie si  to przed u a.Cz  materia ów na sciany stoi ju  na placu,w nastepnym 

tygodniu kupujemy drzewo na dach.... nie dociera do mnie to e naprawd  si  zacz -

o...cieszymy si  jak dzieci 

12 02 2008, 22:56 AGMartul

A gdyby cie mieli jakiekolwiek w tpliwo ci to o wiadczam uroczy cie, e Mniszek 

jest super domkiem bardzo ciep ym i sympatycznym, funkcjonalnym i nie zamieni a-

bym go na aden inny.

 17 03 2008, 08:34 ! tommyk

Witam wszystkich. No i sta o si , po prawie 2 latach bezdomno ci dnia 15 marca 2008 r. 

wprowadzili my si  do domku. Jeste my zm czeni przeprowadzk  weekendow  i cze-

ka nas jeszcze sporo pracy, sprz tanie, mycie, ustawianie ale za to jeste my szcz liwi. 

Oczywi cie w chwili wolnej zrobi  zdj cia z rozk adu azienki i umieszcz  na swoim picasa. 

Pe ny tekst blogu (32 strony) na CD 

do czonej do tego wydania BD
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maja wiesiek

AGMar

Mieszkamy 

w naszym 

Mniszku ju

prawie pó tora 

roku. Jak do tej 

pory na ni-

czym si  nie 

zawiedli my, 

o niczym nie po-

my leli my jako 

o z ej decyzji czy 

wyborze. Fantastyczn  spraw  jest otwarta kuchnia i mog  przysi c, 

e nawet wi teczne (czytaj bigosowe) zapachy nie by y dokuczliwe.

Oczywi cie nie wszystko jest jeszcze wyko czone, nie mamy ele-

wacji na budynku, kominek czeka na obudow , dopiero jesieni

postawili my ogrodzenie,  zagospodarowywanie ogrodu te

w powijakach, ale najwa niejsze jest, e mieszkamy we w asnym 

domu.

Mniszek w 100% spe ni  nasze oczekiwania, wszystkie pomiesz-

czenia s  funkcjonalne i spe niaj  swoj  rol . Jeste my tu 

szcz liwi, czego serdecznie yczymy wszystkim obecnym i przy-

sz ym Mniszkowcom.

Epilog
Poprosili my czterech bohaterów tego blogu o krótkie przedstawienie ich aktualnej sytuacji (luty 2009 r.). Oto ich wypowiedzi i wybrane zdj cia

z ich albumów. Komplet zdj  znajduje si  na CD. Serdecznie dzi kujemy czterem przesympatycznym Mniszkieterom za wspó prac .

Redakcja BD

AGMar – szcz liwa w a cicielka 
w asnego Mniszka

Mieszkamy w naszym Mniszku 

od 22 wrze nia 2008, czyli pó

roku.

Jeste my bardzo szcz liwi. 

Z kamienicy w centrum mia-

sta, pod oknami której dziennie 

przeje d a o 2000 tirów, prze-

nie li my si  do cichej i zielo-

nej okolicy, 20 km od miasta. 

W projekcie wprowadzili my 

kilka zmian, mi.in: jedne drzwi 

balkonowe w salonie zamienili my na okno 180 x 150 cm (salon jest 

wystarczaj co do wietlony), przed u yli my naro n  sypialni  o 1,4 m 

i zyskali my dodatkowe 5 m2, a 30 m2 strychu wykorzystali my na ma-

gazyn na rzeczy rzadko u ywane, np. bombki choinkowe. 

W spi arni od strony kuchni zamontowali my drzwi przesuwne. W sa-

lonie stan  kominek z wk adem i rur  rozprowadzaj c  ciep e powie-

trze do biblioteki. Poza pod og  w kuchni i w wiatro apie wsz dzie u o-

yli my deski olejowane. Mieszkaj  z nami 2 koty i pies, pod oga jak 

dot d sprawuje si  doskonale. Taras naziemny wyko czyli my p yta-

mi gresowymi, a przed domem u o yli my kostk . Na dachu nad ga-

ra em zamontowali my solary pró niowe, a w ogrodzie przydomow

oczyszczalni cieków.

Maja w trakcie spe niania marze
o w asnym domu
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tommyk

mysia

Budowa naszego Mniszka dosz a do fundamentów, wiosn  ruszamy 

z dalszym ci giem robót.

Bardzo du o czasu zaj o nam wybranie odpowiedniego projektu. 

Ostatecznie ten, który wybrali my, po adaptacji zyska  bardziej 

nowoczesny charakter. Mo liwe, e gdyby my wcze niej obejrzeli 

dom Tomka (tommyka) to nie dokonywaliby my zmian w uk a-

dzie okien.

Najwa niejszy w projekcie 

adaptacyjnym i najbardziej 

kosztowny by  projekt drena u

z odprowadzeniem wody do 

rowu melioracyjnego. Zmiany 

jakich dokonalimy to: zamkni cie 

wiatro apu, aby gara  by

po czony bezpo rednio 

z domem. Zmienili my uk ad 

okien: pomi dzy jadalni  a kuchni

zrobili my w skie okno balkonowe, 

tak aby mo na by o latem posi ki nosi  z kuchni bezpo rednio 

na taras. Okna w salonie powi kszyli my i przesun li my do 

naro a. Zlikwidowali my jedno okno w sypialni – od pó nocy. 

Zastanawiali my si  te , czy nie zrobi  prysznica w wc kosztem 

szafy, ale zrezygnowali my z tego pomys u.

Dwa lata temu podj li-

my decyzj  o budowie 

w asnego domu. Mia

by  wygodny, ekono-

miczny i dopasowany do 

naszych potrzeb. Bardzo 

wa ne by o równie  to, 

aby by  parterowy i mia

gara  na dwa samocho-

dy. Przejrzeli my kilka ty-

si cy projektów – g ównie w Internecie, ale tak e w katalogach z projektami. 

Mieli my na to sporo czasu – czekali my 3 miesi ce, a  urz d miasta og osi 

przetarg na dzia k , któr  wcze niej sobie upatrzyli my. W ko cu, 

ju  jako w a ciciele 1000 m2 gruntu, zdecydowali my si  na projekt 

MNISZEK C 2G z firmy HBStudio, autorstwa pani Katarzyny Herba-Janiak 

– uznali my, e w 99% spe nia nasze oczekiwania. Dokonali my tylko kilku 

zmian na etapie projektowania, maj c wiadomo , e pierwowzór jest po 

prostu idealny. Zmienili my wielko  okien w pokojach od strony pó noc-

nej oraz zlikwidowali my osobne wej cia do gara u i do cz ci mieszkalnej 

na rzecz wygodnego przej cia mi dzy nimi wewn trz budynku. Po za atwie-

niu wszystkich formalno ci zwi zanych z uzyskaniem pozwolenia, rozpocz -

li my budow , która trwa a rok – a dok adnie 360 dni zmaga  z pogod , nie 

zawsze rzetelnymi wykonawcami i w asnym stresem. Sam domek okaza  si

ciep y i przyjazny, wszyscy czujemy, e to w a nie jest „nasze miejsce”.

Tommyk(z prawej) i Mysia (z lewej) z rodzinami 
podczas wakacyjnych odwiedzin



Budowanie i ycie

BUDUJEMY DOM 3/2009 35

Na CD kompletne albumy zdj  (947) + blog (32 str. w formacie PDF)

Inni Mniszkowcy

Aktywny uczestnik klanu Mniszek, cho  zbudowa  inny dom
 Jurek Z.

  monbart
  piero ki

  przecinek


