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Podwarszawski dom Joanny i Jaros awa 

w dalszym ci gu czeka na zasiedlenie. 

Brakuje w nim jeszcze mebli, drobnych 

elementów wystroju oraz w pe ni 

zagospodarowanego ogrodu. Jednak w a ciciele 

domu si  nie spiesz . Chc , aby przed przepro-

wadzk  wszystko by o zapi te na ostatni guzik.

– Mamy gdzie mieszka  – mieje si  Jaros aw 

Milewski. – Rodzinny dom, w którym od lat 

yjemy, jest du y i przytulny. A tu... Tu chc

dopie ci  ka dy szczegó . Nauczy  mnie tego 

architekt, który zaprojektowa  dom, Roman 

Gonciarz. Dzi ki niemu zrozumia em, jak wa n

rol  odgrywa w budownictwie szczegó . Okazuje 

si , e jest on równie wa ny, jak bry a budynku.

w dalszym ci gu czeka na zasiedlenie. 

Pi kno

Podwarszawski dom Joanny i Jaros awa 

d l i k i dl i

szczegó ów

DOM EKSPERTA

Jaros aw Milewski od 15 lat pracuje w firmie 

Knauf, która jest znanym na wiecie produ-

centem materia ów budowlanych. Systemy 

suchej zabudowy wn trz wykorzystuj ce 

p yty gipsowo-kartonowe, gipsowo-

-w óknowe i cementowe, a tak e tynki gip-

sowe, masy szpachlowe, wylewki i produkty 

chemii budowlanej umo liwiaj  inwestorom 

wyka czanie domu oraz tworzenie ciekawych 

aran acji przestrzeni.

– Obecnie mam zaszczyt kierowania spó k

Knauf i jestem dumny, e przewodz  firmie 

o tak du ej renomie na rynku – mówi Jaros aw 

Milewski.

Pi kne miejsce
– To zadziwiaj ce, ale jeszcze kilka lat temu 

w ogóle nie my la em o budowie nowego 

domu – wspomina Jaros aw. – A  pewnego 

razu, zupe nie niespodziewanie, wpadli my 

ze szwagrem na pomys , aby poszuka  dwóch 

s siaduj cych ze sob  dzia ek w pobli u
Marek elkowski

Zdj cia: DEMASTUDIO

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 

Jaros aw Milewski 

z firmy Knauf.
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Warszawy. Idea osiedlenia si  poza miastem 

tak mi si  spodoba a, e zacz em intensywnie 

przerzuca  rynkow  ofert . Po d ugich poszu-

kiwaniach znalaz em sympatyczne miejsce 

le ce na tyle blisko stolicy, by dojazd by  pro-

sty i na tyle daleko, aby mie  poczucie ycia na 

wsi, blisko przyrody. Z tarasu na pi trze wida

Pa ac Kultury, a Puszcza Kampinoska jest na 

wyci gni cie r ki. Krótko mówi c, pi kne miej-

sce. Co wi cej, dzia ka jest w pe ni uzbrojona 

– gaz, woda, kanalizacja. Administracyjnie 

jest to wie , ale wie  nowoczesna, w której po-

wsta o du o nowych domów, s  sklepy, chodni-

ki... Nie zastanawiali my si  ze szwagrem zbyt 

d ugo. Po prostu kupili my t  ziemi . To by o

jakie  siedem lat temu. Si  rzeczy nadszed

w ko cu czas, aby pomy le  o budowie domu. 

Rozpocz em j  w kwietniu 2007 roku.

Od projektu
po kierownika budowy
Joanna i Jaros aw wybrali projekt indywidu-

alny, poniewa  dzia ka ma dosy  „trudne” 

wymiary. To wprawdzie ponad tysi c metrów 

kwadratowych, ale w rozk adzie, mniej wi cej, 

20 na 50 metrów. Stawianie budynku bazuj -

cego na projekcie katalogowym by oby w tym 

przypadku du ym wyzwaniem, a osi gni ty 

efekt wcale nie musia by by  zadowalaj cy.

– Jak ju  mówi em, dom powsta  wed ug pro-

jektu architekta Romana Gonciarza – podkre-

la Jaros aw Milewski. – To kuzyn mojej ony, 

ale nie to mia o wp yw na nasz wybór. Moim 

zdaniem jest to znakomity fachowiec, który 

po pierwsze, rozumie specyfik  budownictwa 

jednorodzinnego, a po drugie, ma swój styl. 

Projekt jest efektem wielogodzinnych rozmów. 

To w a nie dzi ki nim osi gni ty zosta  efekt, 

na którym mi zale a o. Z moich do wiadcze

wynika, e dobry dom, to taki dom, który 

z zewn trz wydaje si  ma y, a po wej ciu do 

rodka okazuje si  du y.

Budynek ma 160 metrów kwadratowych 

powierzchni mieszkalnej. Je li doda  do tego 

pomieszczenia gospodarcze oraz dwustano-

wiskowy gara , wychodzi cznie 210 m2.

– Budowa trwa a niemal dok adnie rok

– wspomina Jaros aw. – Po Wielkanocy 

2008 roku ciany by y ju  otynkowane 

i pomalowane, a okna wstawione. Brakowa o

jeszcze o wietlenia... Montowa em je dopiero 

pod koniec zesz ego i na pocz tku tego roku. 

A zwa ywszy na liczb  punktów wietlnych, 

by o to spore wyzwanie. Wybiegam jednak za 

bardzo w przysz o . A chcia em powiedzie ,

e zanim ruszy y prace, mia em okazj

wiczy  si  w sztuce cierpliwo ci. Dlaczego? 

Otó  na mojego kierownika budowy czeka em

rok! W odzimierz Kasprzak to cz owiek wspó -

pracuj cy na sta e z architektem, który wyko-

nywa  projekt. Kiedy dosta em pozwolenie na 

budow , uda em si  do niego z pytaniem, czy 

poprowadzi moj  inwestycj . Us ysza em, e

ch tnie to zrobi, ale za kilkana cie miesi cy, 

poniewa  ma w tej chwili kilka realizowanych 

zlece . Przyj cie kolejnego sprawi oby, e nie 

by by w stanie nale ycie wywi zywa  si  ze 

swoich obowi zków. Wiedzia em jednak, e

op aca si  czeka  i czeka em. Prosz  mi wie-

rzy ... Nie a uj ! Dzi ki temu problem budowy 

przesta  by  problemem! Kierownik zatrudnia

poszczególne ekipy, zleca  wykonawstwo, pil-

nowa  formalno ci, papierków oraz dziennika 

budowy. A ja? Je li zjawia em si  na budowie, 

to tylko w celu nacieszenia oczu widokiem mu-

rów pn cych si  w gór . Dlaczego zatrudnienie 

operatywnego kierownika budowy by o dla 

mnie tak  wa n  spraw ? Mam wra enie, e

jestem osob  odpowiedzialn . Moja prywatna 

inwestycja nie mog a w aden sposób rzutowa

na prac  zawodow ! Nie mia em i nie mam 

czasu, aby zajmowa  si  budow . Bywa em na 

niej wy cznie w weekendy. A je li nawet zna-

 Balkony w domu b d  wyko czone drewnem 

tekowym, takim z jakiego wykonuje si  niektóre 

odzie. To materia , który nie boi si  wody. 

Przeciwnie, im jest jej wi cej, tym lepiej

 Grzejniki na parterze maj  kolor stalowy, 

natomiast na pi trze pomalowane s  na kolor bia y

 Dach budynku przykryty jest dachówk

cementow . W ród ponad trzydziestu okien, jakie 

znajduj  si  w domu Joanny i Jaros awa, znalaz o

si  równie  miejsce na okno kolankowe

 Klatka schodowa jest jasna i przestronna. 

Stopnie wy o one s  drewnem d bowym. Pod 

schodami znajduje si  ma a piwniczka, która 

powsta a w trakcie budowy fundamentów. To 

jeden z pomys ów, który narodzi  si  ju  po 

wykonaniu przez architekta zasadniczego projektu
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laz bym czas... ja najzwyczajniej w wiecie nie 

mam poj cia o budownictwie. To, e kieruj

firm  rozprowadzaj c  materia y budowlane, 

nie czyni jeszcze ze mnie specjalisty od wzno-

szenia domów.

Inwestycja przemy lana 
w szczegó ach 
Dom Joanny i Jaros awa zbudowany jest 

z ceg y i ocieplony we n  skaln . W wystroju 

zewn trznym oraz wewn trznym nic nie jest 

w a ciwie kwesti  przypadku. Wa n  rol

pe ni  chocia by kolory.

– O te kolory architekt musia  „zawalczy ”

i przekona  mnie oraz on – wspomina w a -

ciciel domu. –  Tak by o w przypadku tynków, 

które s  szare. W a nie taki, a nie inny kolor 

pasowa , zdaniem projektanta, do kszta tu 

domu, dodatków z ceg y klinkierowej oraz po-

zosta ych elementów. Najwa niejsze by o to, e

potrafi  on uzasadni  swoje zdanie i przekona

nas do w asnej wizji.

Dom sk ada si  z parteru i poddasza u yt-

kowego. Na pierwszej kondygnacji znajduj

si : kuchnia z aneksem, spi arnia, pokój 

dzienny, przedpokój, azienka, pomieszczenie 

gospodarcze oraz jeszcze jedno pomieszcze-

nie nazywane szumnie gabinetem. 

– Jakie b dzie jego przeznaczenie...

Tak naprawd  jeszcze nie wiemy – mieje 

si  Jaros aw Milewski. – Rzecz zostanie 

rozstrzygni ta zapewne wówczas, kiedy si

wprowadzimy. Wracaj c na chwil  do azienki 

na parterze... Jest niewielka, ale zaopatrzona 

w kabin   natryskow . Chcia bym, przy okazji, 

poleci  wspania y wynalazek, jakim jest tak 

zwana deszczownia. Co  fantastycznego! 

Mo e z wygl du jest to tylko du y prysznic, 

ale zapewniam, i  wra enia po k pieli s

niezapomniane. Na poddaszu znajduj  si

trzy sypialnie, azienka z wann  oraz pralnia. 

Pewnie wiele osób my li w tej chwili: A dlacze-

go pralnia na górze? Identyczne pytanie za-

da em architektowi. Odpowiedzia  pytaniem: 

„Gdzie rozbierasz si  wieczorem? Oczywi cie 

na górze! I co, b dziesz biega  z bielizn  na 

dó ?”

Ciep o na dwa sposoby
W pomieszczeniu gospodarczym na parterze 

stoi piec kondensacyjny na gaz ziemny z logo 

Junkersa.

– Dlaczego w a nie ten producent? Wró my 

do sposobu, w jaki dom by  budowany – stwier-

dza Jaros aw. – To kierownik budowy poleci

mi instalatora, a jednocze nie serwisanta 

tej firmy. Czy wybór by  trafny? Oka e si

w czasie eksploatacji. Mam jednak nadziej , e

wszystko b dzie w porz dku. Ostatniej zimy, 

chocia  jeszcze tu nie mieszkamy, w domu 

utrzymywana by a sta a temperatura 20°C 

i nie by o z tym najmniejszego problemu. 

Kominek w salonie pe ni natomiast funkcj

dekoracyjno-rekreacyjn . Jego zadanie polega 

nie tyle na fizycznym ogrzewaniu, co na 

stwarzaniu przytulnej, rodzinnej atmosfery. 

Atmosfery domowego ogniska. Oczywi cie 

w ch odne dni ciep o bez przeszkód rozchodzi 

si  po domu, ale nie takie jest g ówne zadanie 

naszego kominka. Na pocz tku chcia em

wprawdzie, eby by  wyposa ony w p aszcz 

wodny albo rozprowadzenie ciep ego powie-

trza. Architekt zada  mi wówczas tylko jedno 

pytanie: „Naprawd  chcesz mie  kot owni

w du ym pokoju? Je li nie, to zapomnij o insta-

lacjach kominkowych i ciesz si  ogniem wów-

czas, kiedy masz na to ochot ”. Z tego kominka 

jestem naprawd  dumny. Pomimo e jeszcze 

tu nie mieszkamy, czasami zapraszamy do 

naszego nowego domu znajomych. I prosz  mi 

wierzy , nie ma osoby, która nie zwróci aby 

uwagi na kominek w salonie. 

Grzejniki w domu nawi zuj  kszta tem 

do starych eberkowych kaloryferów. To 

wiadomy wybór gospodarza, który zadba

te  o dobór barw – na parterze s  w kolorze 

stalowym (inox), a na pi trze maj  kolor bia y.

Oprócz grzejników w niektórych po-

mieszczeniach domu zamontowano wodne 

ogrzewanie pod ogowe. Jest ono u o one 

w azienkach, w kuchni, w pralni, a tak e pod 

p ytkami w salonie przy wyj ciu na taras.

Trzydzie ci dwa
– Marzy em, aby w naszym domu by o du o

przestrzeni i wiat a – wspomina gospodarz 

– St d spora liczba okien. My l , e to pewien 

ewenement, ale... w tym domu s  32 okna! 

Zosta y wykonane na zamówienie z drewna! 

Zamontowany w kuchni sufit z p yty 

perforowanej Cleaneo jest prawdziw  ciekawostk .

P yta ta nie tylko t umi d wi ki, ale poch ania 

równie  nieprzyjemne zapachy

W pomieszczeniach parteru 

architekt zaplanowa  wiele 

punktów wietlnych. Wybór 

opraw pozostawi  ju  jednak 

w a cicielom domu. W g bi 

po lewej stronie widoczny jest 

fragment obudowy kominka 

wykonanej z trawertynu 

(porowatej ska y osadowej)

Kolory pomieszcze  na poddaszu s  intensywne, 

ale w a nie takie podoba y si  córkom i onie 

Jaros awa Milewskiego. W domu nie ma 

garderoby, ich rol  maj  pe ni  szafy wn kowe, 

których monta  przewidziany jest ju  wkrótce
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Mojej onie uda o si  wyeliminowa  z projektu 

tylko dwa. Pozosta e obroni em. Oczywi cie 

wi ksza liczb  okien to wy sze koszty ogrze-

wania. Ale je li ich klasa oraz przeszklenie 

s  odpowiednie, to sumy te wcale nie rosn

w dramatyczny sposób. Mówi c o oknach w na-

szym domu, warto jeszcze podkre li , e oprócz 

zwyk ych uchylnych, w których jedna z osi 

umieszczona jest na dole, w kilku o  uchy u

znajduje si , mniej wi cej, w po owie ramy.

Na pod odze w salonie u o ona jest klepka 

d bowa, która w okolicach wyj cia na taras 

oraz kominka s siaduje z p ytkami greso-

wymi. Takie rozwi zanie czy wzornicz

oryginalno  ze wzgl dami praktycznymi. 

Po pierwsze, nie ma niebezpiecze stwa wy-

palenia dziur w pod odze przez roz arzon

zawarto  kominka, po drugie, ewentualne 

b oto wnoszone z ogrodu nie ma kontaktu 

z drewnem. Klepka d bowa u o ona jest na 

parterze, natomiast pi tro to panele pod ogo-

we w kolorze d bu.

– I to jest element, który ju  bym zmieni ,

chocia  si  jeszcze nie wprowadzi em – artuje 

Jaros aw. – Klepka drewniana jest inna w do-

tyku ni  panel, bardziej naturalna. Ale jest te

walor praktyczny. Kiedy nasz pies Rafa, roczny 

beagle, chodzi po pod odze drewnianej, to 

prawie w ogóle go nie s ycha . Spacer po pane-

lach jest ju  nieustaj cym stukiem pazurków. 

Czasami bywa to irytuj ce. Szczególnie noc .

Kiedy za oknami ga nie dzie , wa ne staje 

si  o wietlenie elektryczne. Znaj c upodo-

bania Jaros awa, architekt zaplanowa  du

liczb  punktów wietlnych.

– Jest ich naprawd  sporo, dlatego wymaga y

u o enia bardziej skomplikowanej instalacji 

– podkre la w a ciciel domu. – D ugo szuka-

li my z on  odpowiednich opraw, ale dzisiaj, 

kiedy s  zamontowane... Efekt naprawd  robi 

wra enie.

Knauf w wielu miejscach
Je li chodzi o produkty Knaufa u yte w trak-

cie wyka czania domu, nale y wymieni

przede wszystkim tynki gipsowe MP 75L.

– mia o mog  stwierdzi , e jest to najlep-

szy produkt na rynku – podkre la Jaros aw 

Milewski. – Nie mówi  tak dlatego, e repre-

zentuj  firm . Gdybym nie by   przekonany 

o wysokiej klasie owego produktu, to zapew-

ne nie zastosowa bym go w domu. Innym 

produktem Knaufa, który znalaz  si  w moim 

domu, jest sufit z p yty perforowanej Cleaneo 

zamontowany w kuchni.  Ta p yta poch ania 

nieprzyjemne zapachy! Co ciekawe, poch a-

nia je przez bardzo d ugi czas. Tak d ugi, e

dla potrzeb inwestorów mo na stwierdzi ,

i  przez wieczno . A jak skuteczne jest owo 

poch anianie? Mo na przeprowadzi  prosty 

test. Wystarczy w o y  kawa ek takiej p yty 

do lodówki. W ch odziarkach panuje najcz -

ciej specyficzny zapaszek, który zwalcza si

specjalnymi poch aniaczami wykorzystuj -

cymi w giel aktywny. Dzia aj  przewa nie 

przez kilka miesi cy. Okazuje si , i  Cleaneo 

mo e pe ni  podobn  rol , z tym e przez 

bardzo d ugi czas. Inn  wa n  zalet  owej 

p yty jest skuteczne t umienie d wi ków. 

W ca ym domu jest oczywi cie du o kla-

sycznych p yt gipsowo-kartonowych Knaufa, 

z których wykonane s cianki dzia owe na 

poddaszu oraz ok adzina skosów. W drugim 

przypadku nale y u ywa  p yt czerwonych, 

a wi c ogniochronnych. W pierwszym nie jest 

to wprawdzie konieczne, ale tak e warto. Tak 

samo, jak warto montowa  p yty dwuwar-

stwowo.

W pomieszczeniach wilgotnych, takich 

jak azienki, pralnia oraz gara , u yte 

zosta y p yty cementowe Aquapanel. S  one 

ca kowicie odporne na wilgo . Je li zanurzy

Aquapanel w wodzie, to p yta nawet po 

d ugim czasie nie nasi ka i nie zmienia 

wymiarów.

– Uwa am, i  takie rozwi zanie jest lepsze 

ni  impregnowane p yty gipsowo-kartonowe 

tzw. zielone – stwierdza Jaros aw Milewski. 

– Trzeba bowiem pami ta , e nawet odpo-

wiednio zabezpieczony gips... dowolnej firmy, 

ch onie i magazynuje pewne ilo ci wody. 

Nawet je li s  one niewielkie, to po latach 

p yty nadaj  si  do wymiany, poniewa  ich 

w a ciwo ci fizyczne ulegaj  zmianie.

– Kiedy by em dzieckiem, w pobli u miejsca, w którym ci gle jeszcze mieszkam, mia  swój warsz-

tat tapicer – wspomina Jaros aw Milewski. – Na pocz tku lat siedemdziesi tych by  on szcz li-

wym posiadaczem samochodu. W tamtych czasach prywatne auto by o dobrem dosy  rzadkim. 

Samochód, jak ka de urz dzenie mechaniczne, odmawia  co jaki  czas pos usze stwa. Czasami 

usterki by y powa ne, czasami natomiast zupe nie banalne...  Na przyk ad wy adowany akumu-

lator. Mimo to tapicer za ka dym razem dzwoni  po mechanika samochodowego. Ten przyje d a

i naprawia  zepsut  cz  lub po prostu adowa  wspomniany akumulator. Zapytany przez mojego 

dziadka, dlaczego pewnych prostych czynno ci obs ugowych nie wykonuje sam, tapicer odpowie-

dzia : „Jestem tapicerem, a nie mechanikiem samochodowym, a ka dy powinien robi  to, na czym 

si  zna”. Zapami ta em t  prost  m dro . Nie znam si  na budowaniu domów! Owszem, wiem 

sporo o materia ach budowlanych oraz o ich sprzeda y, ale to nie uprawnia mnie jeszcze do miana 

budowla ca. Wielu inwestorów uwa a, e w czasie wznoszenia domu musi dogl da  osobi cie po-

szczególnych ekip. Jest w tym pewien sens, poniewa  brak nadzoru ka dego mo e doprowadzi  do 

ruiny. Uwa am jednak, e osobiste kontrolowanie nie ma wi kszego sensu, je li nie jest si  spe-

cjalist  w danej dziedzinie. Có  przeci tny cz owiek wie o uk adaniu cegie , ocieplaniu...? Zapewne 

niewiele, a je li ju  wie, to najcz ciej jest to wiedza czysto teoretyczna. Znacznie rozs dniej jest 

zaj  si  zarabianiem pieni dzy, z których przecie  finansuje si  inwestycj . Nadzorowa  budow

powinien natomiast zaufany fachowiec, praktyk, który ma w ma ym palcu budowlank . Warto ta-

kiego cz owieka znale  i dobrze mu zap aci . Wówczas nie trzeba martwi  si  o budow !

Rada dla inwestorów

Na tarasie przygotowane jest miejsce na 

ogrodowego grilla. Sama konstrukcja ju  stoi, ale 

brakuje pod czenia do komina oraz rusztu

Sufit w kuchni 

poch ania zapachy
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Reporta

Wizja architekta
– Dla architekta z prawdziwego zdarzenia 

budynek nie jest wy cznie konstrukcj  sk a-

daj c  si  z odpowiednio wytrzyma ych cian 

i stropów. On patrzy równie  na rzeczy ulotne 

– podkre la w a ciciel domu. – Wiele zale y od 

wizji. Kiedy  by em w jednym z domów, które 

projektowa  „mój” architekt i zobaczy em tam 

w wysokim dwukondygnacyjnym pomieszcze-

niu niewielkie okno na wysoko ci trzech me-

trów. Pozornie nie mia o to adnego sensu. Ani 

dobrego dost pu do mycia, ani wiat a w jakiej

znacz cej ilo ci. Gospodarz udowodni  mi 

jednak, e owe okno ma sens! Okaza o si , e

w niektóre dni o 22.00 za szyb  pojawia si

ksi yc. To dowód, jak wielkiej precyzji trzeba, 

aby realizowa  nawet poetyckie wizje.

Kolory odgrywaj  w domu Joanny 

i Jaros awa bardzo du  rol . Wa ny jest ich 

dobór. Tynki zewn trzne maj  kolor szary. 

Rynny s  srebrzystoszare, okna i drzwi br -

zowe. Klinkier to odcienie br zu. Wszystko 

tworzy harmonijn  ca o . Kwesti  przypad-

ku nie jest nawet to, e drzwi do gara u maj

kolor zielony.

– Pocz tkowo wydawa o mi si  to dziwne

– mówi Jaros aw. – Kolor pasowa  wprawdzie 

do pozosta ych cz ci elewacji, ale dlaczego 

mia  by  inny? Poniewa  mia em i mam pe ne 

zaufanie do architekta, przyj em jego wizj .

Troch  trudniej by o z moj on , ale i j  zdo a

przekona . Zacz  od tego, i  wie, e skoro 

drzwi wej ciowe do domu s  br zowe, to zapew-

ne drzemie w nas pokusa, aby wrota gara u

równie  by y br zowe. Zaproponowa  zmian

filozofii i wiadome oddzielenie strefy domowej, 

przeznaczonej dla ludzi, od strefy, w pewnym 

sensie technicznej, jak  jest gara . Mówi c

krótko, ludzie wchodz  do domu przez br zowe

drzwi, samochody wje d aj  przez zielone.

ciany wewn trz domu na parterze maj

kolor jasnoszary. Wyj tkiem jest kuchnia 

pomalowana na bia o. Kolor szary znakomicie 

wspó gra z biel  sufitów. Ca o  w po czeniu 

z du  ilo ci wiat a powi ksza optycznie 

niema e przecie  wn trza.

Pomieszczenia na poddaszu s  natomiast 

bardzo kolorowe.

– Barwy w sypialni wybiera a ona. Córki, 

Magda i Julka, decydowa y natomiast o kolo-

rach swoich pokojów. Efekt jest ciekawy, a ko-

lory niezwykle intensywne. W czniki wiat a

w ca ym domu umieszczone s  nieco ni ej ni

si  to powszechnie przyj o. To równie  suge-

stia architekta. Okazuje si , e przeniesienie 

tych elementów minimalnie w dó  sprawia, i

staj  si  one ma o zauwa alne. Dlaczego? Ten 

prosty manewr „zdejmuje” je bowiem z linii 

wzroku i przez to czyni niewidocznymi. Pe ni

swoj  rol , ale nie stanowi  elementów, które 

s  wyeksponowane. Aby takie innowacje by y

mo liwe, wspó praca architekta i kierownika 

budowy musi by  bardzo cis a. Obaj panowie 

konsultowali ze sob  rozmaite rozwi zania na 

bie co, gdy  nie wszystko da si  zaplanowa

wcze niej. Niektóre problemy wychodzi y

dopiero w czasie prac budowlanych. Trzeba 

by o równie  podejmowa  decyzje dotycz ce 

niektórych rozwi za  szczegó owych. Tak by o

chocia by w przypadku po aci dachowej, która 

wystaje tylko nieznacznie poza obrys budynku. 

Wiem, e dekarz mia  w tpliwo ci. Tymczasem 

okaza o si , e taki kszta t dachu jest zgodny 

z wizj  architekta. Wizj  najlepiej poj t , to 

znaczy przemy lan  nie tylko pod wzgl dem

wzorniczym, ale równie  technicznym.

Otoczenie domu
– Jestem bardzo zadowolony z granitowej kostki 

przed domem oraz wyko czenia tarasu p yta-

mi granitowymi. To materia  nie tylko trwa y, 

ale znakomicie pasuj cy do kolorystyki i wy-

stroju budynku. Je li chodzi o te p yty taraso-

we, to ona nie do ko ca jest nimi zachwycona. 

Trudniej je bowiem utrzyma  w czysto ci ni

zwyk e p ytki. Nie mo na ich umy  mopem. Nie 

s  bowiem szlifowane, a p omieniowane, aby 

nie by y liskie. Dzi ki architektowi, który wy-

kona  projekt naszego domu, sta em si  fanem 

rozwi za  naturalnych. Plan zagospodarowa-

nia otoczenia domu wykona  architekt ogrodu. 

Wizja jest ju  podobno zamkni ta, ale mówi c

szczerze, to jeszcze jej nie znam. Wiem tylko, 

e spor  cz  przestrzeni b dzie zajmowa

trawnik. Wa n  rol  odegra równie  rosn ca 

ju  sosna. Niewielkie górki na granicy dzia ki 

obsadzone b d  ro linno ci  i w ten sposób 

zaczn  pe ni  rol  przes ony odgraniczaj cej 

optycznie moj  dzia k . Oczywi cie nie chodzi 

mi o jak  nieprzepuszczaln  zielon  barier .

Nie zamierzam zamyka  si  na swoim 1000 

metrów. A wracaj c do trawnika. Architekt 

uczuli  mnie, e traw  powinno wysiewa  si

w a ciwie tylko tam, gdzie jest atwy dost p ko-

siark . adnych drzewek i krzaczków na traw-

niku! Mo e adnie to wygl da, ale... Koszenie 

zamienia si  wówczas w precyzyjny slalom. 

Trawnik powinien by  prosty, aby mo na by o

go kosi  w miar  szybko. Szybko, poniewa

je li ma by  dobrze utrzymany, to latem nale y

to robi  dwa razy w tygodniu... atwo sobie 

wyobrazi , ile czasu mo na zmarnowa , je li 

trawnik b dzie le rozplanowany. W przypad-

ku ogrodu wiele instalacji nale y wykona

wcze niej. Automatyczne podlewanie jest ju

rozprowadzone i dzia a. Trawnik jest podlewa-

ny dwa razy w ci gu nocy. Przygotowany jest 

równie  system nawodnienia kropelkowego 

dla niektórych ro lin oraz kable zasilaj ce do 

o wietlenia ogrodowego.

– Nie mam jednego konkretnego hobby – stwierdza 

Jaros aw Milewski. – Lubi  natomiast sp dza  czas 

aktywnie. Je d  na rowerze, biegam. Nie znosz

urlopowych wyjazdów do ogromnych hoteli, gdzie 

przelewaj  si  t umy. Uwielbiam natomiast wakacje 

na aglówce, na morzu. W przysz o ci zamierzam te

cz ciej je dzi  na motocyklu

– Zmor  wielu inwestorów, wykorzystuj cych p yty gipsowo-kartonowe do wyka czania wn trz s

p kni cia powstaj ce na czeniach – mówi Jaros aw Milewski. – U mnie w domu takich rys nie 

ma, chocia  wspomnianego materia u u yto naprawd  sporo. Tajemnica tkwi w dylatacjach. P yty 

nie mog  styka  si  „na sztywno”. Musi rozdziela  je mikroskopijna dylatacja o grubo ci dziesi -

tych cz ci milimetra. Aby j  wykona , nie trzeba wykorzystywa  jakiego  specjalnego, tajemni-

czego materia u. Wystarczy u y  popularnej ta my pakowej. Po zako czeniu monta u odcina si

jej nadmiar, a pozosta a cz  rozdziela kraw dzie s siaduj cych p yt. To wystarczy, aby mog y

one bez przeszkód „pracowa ”.

Wa na jest tak e jako  u ywanej masy szpachlowej, któr czy si  p yty.

Rada dla uk adaj cych suche tynki
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