DOM MIESIĄCA

PRZEBUDOWA

DOM
,
KTÓREGO NIKT
NIE CHCIAŁ

PRZED REMONTEM / PO REMONCIE

TEGO DOMU NIKT NIE MIAŁ ODWAGI
KUPIĆ. DZIŚ JEST TO MIEJSCE,
KTÓREGO NIE CHCE SIĘ OPUSZCZAĆ.
GOSPODARZE ZDECYDOWALI SIĘ
NA KŁOPOTLIWY REMONT,
PRZEDE WSZYSTKIM ZE WZGLĘDU
NA URODĘ OTOCZENIA I SENTYMENT
DO STARYCH MURÓW.
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2 W ścianie szczytowej budynku dawniej było wejście do części gospodarczej. Obecny
wygląd tej elewacji - na zdjęciu powyżej

PRZEBUDOWA
PRZEBUDOWA DOMU Z LAT 70
Autorzy projektu przebudowy:
architekt xxxxDoro Konxxxacka,
architekt xxxxarbbbara śbbbniewska,
Powierzchnia użytkowa:
250 m2
Powierzchnia działki:
2,5 ha
Mieszkańcy:
cztery osoby
Koszt przebudowy:
xxx160 000 zł.

proszę o
sprawdzenie i
uzupełnienie
informacji w
metryczce

1 Odnowiony budynek, wraz z malowniczą altaną z nowoczesnymi detalami

budzi zainteresowanie i podziw nawet u tych osób, które nie pamiętają lub nie
wiedzą jak wyglądał przed remontem

TEKST ANDRZEJ MARKOWSKI,

ZDJĘCIA HANNA DŁUGOSZ, ARCHIWUM WŁAŚCICIELI,

3

Altana z widokiem na okolice, wzniesiona na podeście przed domem. Dzięki
niej zyskano atrakcyjny punkt widokowy, a także dodatkowe miejsce na posiłki

STYLIZACJA KATARZYNA MORSTIN-SURZYCKA

T

o był dom, którego nikt nie chciał

działało między innymi to, że w najniż-

stoi na malowniczym terenie zachodniej

kupić. Nasi gospodarze, którzy

szej części domu była chlewnia... Trzeba

części województwa małopolskiego, na

w okolicy prowadzą interesy i ja-

było mieć sporo wyobraźni, by zobaczyć

pograniczu Beskidu Makowskiego i Po-

ko „tubylcy” wiedzieli o wystawieniu

na jej miejscu rozległą kuchnię o fun-

górza Wielickiego, wśród rzadko rozsia-

nieruchomości na sprzedaż po bardzo

kcjach pokoju rodzinnego.

nych domostw i szachownicy pól przetkanych

kępami

wiekowych

drzew

atrakcyjnej cenie, bezskutecznie nama-

Nasi gospodarze dziś już z uśmiechem

wiali znajomych do kupna posesji. Choć

opowiadają, jak bezskutecznie opisywali

i krzewów. Dodajmy do tego pomykające

wielu było zainteresowanych nabyciem

potencjalnym nabywcom – zalety budyn-

sarny i zające. I bażanty wybiegające

podmiejskiej siedziby, nikt nie miał od-

ku, a przede wszystkim uroki krajobrazu.

spod stóp. I jeszcze stary kościół na

wagi zabrać się za remont starego za-

A trzeba przyznać, że jeśli chodzi o oto-

wzgórzu i widok na Babią Górę, a bliżej

pomnianego budynku. Odstraszająco

czenie, jest czym się zachwycać. Dom

na klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej.

www.ladnydom.pl
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4 Wyeksponowany strop odcinkowy i ceglana podłoga zadecydowały oryginalnym charakterze wnętrza

PRZEKONALI SAMYCH SIEBIE
Czas mijał, a dom stał i czekał na właści-

wśród pól, starego ceglanego domu. Na

ciela. Żal było patrzeć. Z każdym upływa-

dodatek inwestorska intuicja podpowia-

jącym dniem nasi gospodarze coraz bar-

dała: takiej okazji nie można przepuścić!

dziej lubili to miejsce. I im większej

Dlatego, choć mieli już w pobliżu swo-

liczbie osób je pokazali, tym bardziej czu-

ją „bazę”, i nie planowali większych

li się zaprzyjaźnieni z każdym kawałkiem

zmian w życiu i miejscu zamieszkania,

ziemi, z każdym drzewem, a nawet

w końcu zdecydowali się na kupno gos-

ze starymi, zniszczonymi murami. W koń-

podarstwa, w którego skład wchodziła

cu doszli do wniosku, że nie potrafią już

2,5 hektarowa działka z domem i chlew-

tak po prostu opuścić tego położonego

nią oraz stara stodoła w kiepskim stanie.
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5 Fragment strefy roboczej kuchni na najwyższej
kondygnacji. Blat wykończony stalą kwasoodporną

PRZEBUDOWA
ZACHWYT Z KAŻDYM
DNIEM WIĘKSZY

NOWY ZE STAREGO
PRZED REMONTEM W TRAKCIE REMONTU

Początkowo nowi właściciele planowali przeznaczyć dom na mieszkania dla
swoich pracowników, opiekujących się
końmi w nieodległym gospodarstwie.
Zamierzali dokonać szybkiego remontu
instalacji i odświeżyć mury, dach oraz
podłogi, bez ingerowania w strukturę
budynku i bez wdawania się w subtelne zabiegi z myślą o poprawie estetyki domu.
Jednak podczas prac remontowych
z coraz większym zdumieniem, a jednocześnie satysfakcją odkrywali uroki architektury tego skromnego, a przecież

NA FUNDAMENTACH Z LAT 70  Ściany

1 PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANY PIWNICY

odznaczającego się har monią proporcji

piwnic były wykonane z ozdobnych

wiejskiego budynku nakrytego dwus-

betonowych pustaków. Aby dom cho-

płytki piaskowca
łupanego

padowym dachem z naczółkami.

ciaż trochę przypominał najstarsze

styropian 2cm

W końcu myśl, że miałby tu zamiesz-

domy z okolicy, wznoszone na pod-

pustaki betonowe

kać ktoś obcy stała się na tyle męcząca

murówce z miejscowego kamienia,

lepik na zimno

i niepokojąca, że nie mieli wyjścia: po-

postanowiono obmurować część co-

stanowili przeznaczyć go na swoją dru-

kołową płytami piaskowca. Oparcie

folia kubełkowa

gą siedzibę.

dla nich stanowi nowa ława fundamentowa, którą zezbrojono ją z istnie-

ście do remontu. Przyszli mieszkańcy

jącą ławą.

uradzili, że będą go kontynuować ze

Płyty mocowano na zaprawie do ścia-

szczególną starannością, dążąc przy

ny (by wzmocnić połączenie użyto

tym do zachowania i podkreślenia uro-

stalowych kotew o średnicy 10 mm,

ku oraz stylu budynku. W końcu, skoro

rozmieszczonych co 1 m).

się zdecydowali stworzyć tu miejsce

Mury ocieplono styropianem: cokół,

dla siebie, chcieli uczynić dom nie tylko

pod okładziną z piaskowca – warstwą

stary fundament

jak najwygodniejszym do zamieszka-

2 cm, ściany ceglane powyżej – 15 cm.

nia, ale też po prostu ładnym i dobrze

Wokół budynku wykonano również

wpasowanym w krajobraz architekto-

opaskę drenażową.

nowa ściana
fundamentowa
połączona prętami
ze starą

geowłóknina

rura drenarska

niczny regionu.

100 cm

Od tej chwili zmieniło się też podej-

tłuczeń do
odwodnień

20 cm

W TRAKCIE REMONTU

6 Podłogaw pokojach została wykończona
bielonymi dębowymi dylami

www.ladnydom.pl

ODŚWIEŻANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  Stare, brzydkie i niewygodne

no mieszanką betonową. Dzięki temu

betonowe schody zostały obudowane

niono głębokość i wysokość stopni i po-

szalunkiem, który następnie wypełnio-

większono szerokość biegu).

udało się poprawić ich proporcje (zmie-

m a r z e c
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PRZEBUDOWA
ODZYSKANE
KONDYGNACJE

NOWY ZE STAREGO

Największemu przekształceniu poddany został strych budynku.
Po przeprowadzeniu remontu dachu,
jego połacie na powrót wykończono oryginalnymi, starymi dachówkami, zaś
braki uzupełniono podobnymi egzemplarzami pozyskanymi od sąsiadów, którzy z ulgą się ich pozbyli, dziwiąc się zapewne

niezrozumiałym

fanaberiom

nowych właścicieli.
Nieużytkowane dotąd pomieszczenie

W TRAKCIE REMONTU

pod dachem zamieniono w mieszkalne

PO REMONCIE

poddasze, doświetlone jedenastoma

ROZBUDOWA RYZALITU. 

Mało atrak-

Nad otworami okiennymi zastosowano

cyjne wejście stało się po remoncie jed-

belki nadprożowe o wymiarach 7×20 cm.

oknami połaciowymi.
W uzyskanej w ten sposób otwar tej
przestrzeni (100 m kw.) zaprojektowa-

nym z ładniejszych elementów bryły do-

Do szkieletu zamocowano deski łączo-

mu.

ne na półwpust, 25×4 cm, a od strony

zienkę, tworząc tym samym niemal nie-

niewielka jednopiętrowa prostopadło-

pomieszczeń płyty gipsowo-kartonowe

zależne mieszkanie.

ścienna forma została, dzięki wzniesie-

W części szczytowej – deski pionowe

W wyniku remontu, dodatkowa prze-

niu drewnianej konstrukcji szkieletowej,

15×2,5 cm na nich listwy dekoracyjne

strzeń użytkowa powstała też w miejscu

podwyższona do dwóch kondygnacji.

4×2,5 cm)

dawnej chlewni, która znajdowała się

nowych słupów o grubości 10×10 cm.

niono materiałem izolacyjnym.

„Przyklejona”

do

budynku

Konstrukcję dobudówki wykonano pio-

Przestrzeń między okładzinami wypeł-

no salon z kuchnią i oraz sypialnię i ła-

kiedyś na najniższej kondygnacji domu.
Zaprojektowano tam letnią kuchnię pełniącą funkcje pokoju rodzinnego, do któ-

2 ROZBUDOWA RYZALITU

rej prowadzi wejście z poziomu gruntu.

I RYZALIT NA DODATEK
przekrój przez
dolną część
elewacji.

Dom otynkowano, decydując się na ko-

deski łączone
na połwpust

lorystykę nawiązującą do tonacji zastosowanej przy odnowie nieodległych zabytkowych

budynków

stacji

kolejowego szlaku papieskiego.
Wymieniono okna w całym budynku,
przy okazji ujednolicając ich kształt.
Stary, mało atrakcyjny ryzalit mieszczący sień wejściową pokryto drewnianym szalowaniem i wznosząc nad nim
szkieletową konstrukcję, podwyższono

przekój przez
narożnik

tak, by dodał dynamiki całej bryle budynku i stylistycznie korespondował ze stojącą w sąsiedztwie drewnianą stodołą.
Podczas remontu wymieniono też
wszystkie instalacje, położono nowe
posadzki i tynki wewnętrzne.
Przeprowadzenie wszystkich prac nie
było łatwe, ale dziś dom odwdzięcza się
swoim mieszkańcom dobrze funkcjonując i tworząc wygodne miejsce do życia.
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7 Pomieszczenia na najwyższej kondygnacji domu

powstały w wyniku adaptacji poddasza.
W łazience na podłodze - posadzka z żywic epoksydowych,
na ścianach - płyty z polerowanego piaskowca

8 Główna sypialnia na najwyższej kondygnacji. Wnętrze
poszerza niewielki balkon wykończony drewnem

www.ladnydom.pl

Nie w każdej sytuacji warto remontować stary dom.
Zwykle jest drożej, niż gdyby budować od nowa.
Jednak większość z tych, którzy zdecydowali się na
remont, mówi na koniec: było warto!

9 Salon na poddaszu. O uroku wnętrza w dużym stopniu decyduje odsłonięta drewniana
konstrukcja dachu

m a r z e c
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NOWY ZE STAREGO
3 STROP ODCINKOWY NA BELKACH Z PODŁOGĄ DREWNIANĄ
podłoga z dyli dębowych
płyta OSB
belki stropowe
podsypka
wypełnienie betonowe
cegły
belka dwuteowa

W TRAKCIE REMONTU

a PRZEKRÓJ – STAN PRZED REMONTEM
ściana
nośna

b PRZEKRÓJ – STAN PO REMONCIE
ściana
nośna

miejsce na schody
stężenie z płaskowników

REWOLUCJA W CHLEWNI  Nowa kuch-

technologii ceglanego stropu odcinko-

Po wykonaniu tych prac, ceglany

nia, zaplanowana na miejscu dawnej

wego. Aby zrobić miejsce na schody,

strop wykończono tynkiem wapiennym

chlewni, potrzebowała dobrego połą-

trzeba więc było usunąć ostatni odcinek

w kolorze naturalnym, a stalowe belki

czenia z resztą budynku.

stropu. W tym celu w przedostatnim od-

wyszczotkowano i pomalowano bez-

cinku wykonano stalowe stężenia z pła-

bar wnym matowym lakierem.

Żeby skomunikować tę najniżej poło-

żoną kondygnację z innymi pomieszcze-

skowników. Ten zabieg umożliwił wy-

Od góry, nad stropem odcinkowym,

niami domu, trzeba było wykonać otwór

burzenie części ostatniego odcinka

powstał strop drewniany wsparty na

w stropie na klatkę schodową. Nie było

stropu i umieszczenie w uzyskanym

belkach

to łatwe, bo stropy nad chlewnią zosta-

w ten sposób otworze drewnianych

w gniazdach w ścianach nośnych, prze-

ły wzniesione w stosowanej czasem nad

schodów prowadzących bezpośrednio

kryty płytą OSB 2,5 cm; na niej ułożono

piwnicami w budynkach gospodarczych

z kuchni na poziom poddasza.

podłogę z dyli dębowych 9×200 cm).

PRZED REMONTEM

12

25×12

cm

zakotwionych

PO REMONCIE

NOWE OKNA  Większość istniejących

mie mieszkalnym pozostawiono nie-

Dwa

w budynku otworów, trzeba było po-

zmienione, wymieniając jedynie istnie-

chlewni, wychodzące na tył gospodar-

szerzyć, z jednej strony po to, by lepiej

jące okna z trzema skrzydłami, na pa-

stwa wymieniono na drzwi tarasowe.

doświetlić wnętrza, z drugiej – w celu

sujące do reszty okna czteroskrzydłowe

Wszystkie okna, ze względu na nie-

poprawienia wyglądu elewacji. Jedy-

– tak, by wszytkie otwory w całym bu-

typowe wymiary, wykonano na zamó-

nie otwory okienne na dawnym pozio-

dynku tworzyły stylistyczną całość.

wienie.
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niewielkie

okienka

dawnej

PRZEBUDOWA
PLANY DOMU PO REMONCIE

10 Renowacja nie ograniczała się do budynku
mieszkalnego, ale objęła również stodołę

rzut poddasza

sypialnia
łazienka

WC
gabinet

część dzienna

rzut parteru
łazienka
zaplecze
gospodarcze

sypialnia

wc

korytarz
sień

hol

sypialnia

NA GOSPODARSTWIE
wejście
rzut przyziemia

przestawić rzuty

Wśród zabudowań gospodarczych zwyczajowo najważniejszy był budynek stodoły. Został on gruntownie wyremontowany i przystosowany do pełnienia
współczesnych funkcji. Zgodnie z zasadami, jakimi kierowali się właściciele, unik-

taras dolny

nięto pokus "designerskich". Nie "upiększono go, ani nie przerobiono na coś
czym nigdy nie był”. Wzmocniono tylko

grill
piwnica

schody
taras z altaną

drewnianą konstrukcję dachu, przełożono
dachówkę, dodano kilka okien połaciowych i wykończono wnętrze, a poza tym
w schowku, jak dawniej przechowuje się
siano dla koni, którym dobudowano dwa

kuchnia letnia , czyli pokój rodzinny
w miejscu dawnej chlewnni

boksy przy szczytowej ścianie budynku.
Na co dzień centralna część stodoły pełni
funkcję garażu na dwa samochody, ale
czasem przydaje się też na biesiady, a
nawet na tańce.

www.ladnydom.pl
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PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

ZMIANY POD DACHEM  Najwięcej prac

kartonowych. Wystarczyło tylko wymie-

trzeba było przeprowadzić na ostatniej

nić kilka słupów i wyciąć niepotrzebne

kondygnacji budynku – pod połaciami

zastrzały mieczy.

metalowego rusztu.

Wyremontowany

dach

pokryto

dachu. Na miejscu dawnego strychu za-

Wymieniono też zniszczone krokwie,

oczyszczonymi dachówkami - tymi

planowano bowiem piętro mieszkalne

a wszystkie przedłużono o około 70 cm,

samymi, które leżały na nim przed

– z salonem, kuchnią i sypialnią.

uzyskując w ten sposób szerszy okap,

remontem. Braki uzupełniono identycz-

chroniący elewacje budynku przed

nym materiałem, odkupionym od są-

więźba dachowa jest w stanie dobrym,

wodą opadową. Ułożono nowe łaty,

siadów, którzy woleli swój dom wykoń-

a krokwie, choć mają niewielkie przekro-

a całą konstrukcję ocieplono 20 cm weł-

czyć blachą i propozycję odsprzedania

je, są wystarczające by utrzymać ciężar

ny mineralnej, zabezpieczono folią paro-

starych dachówek przyjęli z ulgą i nie-

nowej konstrukcji sufitu z płyt gipsowo-

izolacyjną i wykończono płytami gipso-

dowierzaniem.

 Po badaniach, fachowcy orzekli, że

PO REMONCIE

14

wo-kartonowymi podwieszonymi do
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11 Właścicielom zależało na tym, by dom otwierał się na otoczenie. Dlatego projekt

przebudowy przewidywał urządzenie nie jednego ale kilku miejsc do wypoczynku (u góry)

www.ladnydom.pl

12 Pamiątkowe zdjęcie z lotu ptaka było wykonane zanim postawiono przed domem
drewnianą altanę. Po prawej stronie , wśród od drzew - wyremontowana stodoła (na dole)
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