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Ambrozja
Oaza spokoju w głębi puszczy

W  tym wydaniu katalogu odkrywamy kolejną realizację 

domu wybudowanego według projektu – AMBROZJA z oferty 

DOMY w Stylu. Zapraszamy do niewielkiej, ale niezwykle 

urokliwej miejscowości położonej wśród licznych lasów 

Puszczy Kozienickiej, w  okolicach Kozienickiego Parku 

Krajobrazowego. Te miejsce na ziemi można śmiało opisać 

parafrazą słów polskiego poety Jana Kochanowskiego „wsi 

spokojna, wsi wesoła!”  
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Pan Jerzy wraz z  żoną mieszkali w  mieście, jednak 

od zawsze po głowie chodził im pomysł,aby mieć 

własny dom pod miastem, tak aby można było w miarę 

szybko dojechać do centrum, ale na co dzień cieszyć się 

komfortem mieszkania na wsi. Kolejnym marzeniem, 

które udało się naszym bohaterom zrealizować, było 

posiadanie własnego ogrodu z  dużą ilością krzewów, 

drzew oraz kwiatów. Na działce znalazło się również 

miejsce na mały zarybiony zbiornik wodny.

Nasi bohaterowie od razu mieli jasno sprecyzowane 

oczekiwania. Chcieli wybrać gotowy projekt domu 

parterowego o  optymalnej powierzchni użytkowej. 

Poszukiwania rozpoczęli od przeglądania stron 

internetowych. Po zapoznaniu się z  ofertą biura 

projektowego DOMY w Stylu wybór padł na  parterowy 

projekt domu AMBROZJA. Jak zgodnie podkreśla 

para, ich uwagę przykuła głównie zewnętrzna 

estetyka projektu, co zresztą widać na zdjęciach 

z  realizacji. Projekt wygląda dokładnie jak ten na 

wizualizacjach. We wnętrzach natomiast zostały 

zlecone drobne modyfikacje, tak aby dopasować projekt 

do indywidualnych potrzeb domowników. Budowa 

wymarzonego domu przebiegła bardzo szybko, jak 

wspomina Pan Jerzy, od czasu uzyskania pozwolenia na 

budowę do wprowadzenia się do domu minęło niespełna 

1,5 roku. 

Gospodarze zdecydowali się na wprowadzenie kilku 

zmian do gotowego projektu domu. Zrezygnowali 

z  tarasu z  przodu domu oraz zdecydowali się na 

powiększenie części dziennej tj. kuchni i  salonu, 

uzyskując tym samym znacznych rozmiarów otwartą 

przestrzeń, w  której zaaranżowali jadalnię z  dużym 

rodzinnym stołem oraz część wypoczynkową z  sofą 

oraz kominkiem. 

W  oryginalnym projekcie nie występuje zadaszony 

taras z  tyłu budynku, jednak istnieje na to sprytne 

rozwiązanie, które zostało zastosowane w  tym 

przypadku. Żona pana Jerzego  zdecydowała się 

na postawienie pergoli, przykrytej materiałem 

osłonowym. Materiał na zimę może być zsunięty 

lub całkowicie odczepiony. Jak podkreśla Pan Jerzy, 

demontaż samej plandeki zajmuje kilkanaście minut. 

Całość wizualnie prezentuje się bardzo lekko i idealnie 

współgra z  bryłą budynku. Zaletą powyższego 

rozwiązania jest uzyskanie zacienionej przestrzeni, 

idealnej do wypoczynku i  relaksu. Jak podkreślają 

domownicy, takie rozwiązanie nie ma żadnych 

minusów, ponieważ pozwala na spędzanie czasu na 

zewnątrz nawet podczas deszczu.

Zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu, to podwyższenie stropu o  28 cm,  tak na wszelki wypadek, gdyby w  przyszłości 

brakowało dodatkowych metrów - wówczas  jest miejsce na poddaszu. Ponadto para zrezygnowała ze ścian działowych oraz spiżarni. 

Drobne modyfikacje były wprowadzone również w wiatrołapie - Postawiliśmy tutaj na osobne zamykane, niewielkie pomieszczenie, 

w którym mieści się szafa oraz wieszak zyskując większy hol - mówi Pan Jerzy. Druga, mniejsza łazienka została nieco powiększona 

i znalazło się w niej miejsce na prysznic. 
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Małżonkom zależało, aby zielona przestrzeń 

dookoła domu została zaaranżowana w  ciekawy 

sposób. Zatrudnili ogrodnika, który zaprojektował 

cały ogródek, w  tym skalniak, oczko wodne oraz 

rozmieszczenie poszczególnych roślin. Aż trudno 

uwierzyć, że taki efekt udało osiągnąć się w niecałe 1,5 

roku. Pan Jerzy wspomina, że niektóre drzewa mają 

nawet 15 lat. Zostały wybrane i  przewiezione do ich 

ogrodu z całym systemem korzeni. Pan Jerzy podkreśla, 

iż jego ogród o każdej porze roku wygląda zjawiskowo, 

ponieważ wiosną można spotkać w  nim kwitnące 

krokusy, później rozkwitają rododendrony oraz azalie.

Para po zakończeniu budowy i  urządzeniu wnętrz 

dołączyła do naszej Facebookowej grupy Budujemy 

AMBROZJE w DOMYwStylu. Dzięki ich obecności grupa 

zyskała ekspertów, którzy wymieniali się cennymi 

uwagami i  chętnie pokazywali sprawdzone podczas 

budowy rozwiązania. Ponadto Pan Jerzy dzielił się 

zdjęciami z  realizacji swojego domu oraz poradami na 

temat ogrodu. 

Od samego początku na dachu są zamontowane panele 

fotowoltaiczne. Dom jest pasywny. Jak szacuje Pan 

Jerzy, koszt inwestycji w  fotowoltaikę zwróci się po 

około 10 latach. Jako ciekawostkę zdradził nam, że przy 

mocy 9,6 kw wytwarza ok 11000 kwH rocznie.
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