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Miejscowość Jeziorna istniała już w okresie 

średniowiecza, a jej granicą była rzeka 

Jeziorka, nad którą około 1775 roku Stanisław

August Poniatowski na wniosek hrabiego

Jana Kurza założył papiernię. Produkowano 

w niej papier czerpany, na którym m.in. 

spisano Konstytucję 3 Maja. 

Konstancin historycznie należał do rodu

Potulickich Skórzewskich, a nazwa pochodzi 

od imienia hrabiny Konstancji. Dzisiejszy 

Konstancin – Jeziorna powstał głównie dzięki 

hrabiemu Witoldowi Skórzewskiemu, który część 

swoich dóbr w Oborach pod koniec XIX wieku 

postanowił przekształcić w miejscowość letniskową. 

W tym celu wydzielił parcele z dóbr oborskich 

i sukcesywnie sprzedawał działki. Wybudowano na 

nich zarówno domki letniskowe, jak i okazałe wille, 

a piaszczyste ziemie porośnięte sosnowymi lasami 

stały się atrakcyjne dla wielu znakomitych postaci, 

które wybrały to miejsce do życia.  



Za oficjalną datę utworzenia Konstancina przyjmuje 

się rok 1897. To właśnie na przełomie XIX i XX wieku 

powstało tu wiele pięknych posiadłości willowych. 

Projektantami byli czołowi Polscy architekci, tacy 

jak: Bronisław Colonna - Czosnowski, Józef Pius 

Dziekoński, Henryk Gay, Jan Heurich (młodszy), 

Władysław Jabłoński, Franciszek Lilpop, Władysław 

Marconi,  Kazimierz Skórewicz, Tadeusz Tołwiński, 

Czesław Przybylski. W Konstancinie można 

podziwiać bardzo różne style, poczynając od 

neogotyku poprzez architekturę dworską aż po 

secesję czy modernizm. Już w 1917 roku Konstancin 

otrzymał status uzdrowiska, nie tylko dzięki 

bliskości lasów chojnowskich, ale także 

położonych od strony północnej lasów kabackich. 

Przy przepływającej w okolicy rzece Jeziorce 

zorganizowano park angielski, czyli dzisiejszy 

Park Zdrojowy im. hr. Witolda Skórzewskiego. Ko
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W roku 1975 rozpoczęto budowę tężni solankowej, która do dnia dzisiejszego przyciąga tłumy kuracjuszy. 

W porównaniu do najbardziej znanej polskiej tężni w Ciechocinku jest co prawda dużo mniejsza, ale jej 

walory architektoniczne i lecznicze są ogromne. Budynek inhalatorium usytuowany jest na świeżym 

powietrzu, grzybek-inhalator z którego rozpyla się solanka wydobywana z głębokości 1750 m, znajduje 

się wewnątrz budowli z gałązek tarniny. Klimat wokół odwiertu przypomina nadmorski i ma charakter 

leczniczy. Działanie tężni polega na rozbijaniu spadających z wysokości kropel solanki na drobnych 

gałązkach tarniny, co powoduje odparowywanie i tworzenie się w okolicach konstrukcji swoistego 

mikroklimatu. Mikroelementy wchłaniane są przez błonę śluzową i skórę, uzupełniając ich niedobór 

w organizmie. Działanie lecznicze solanki korzystnie wpływa na układ nerwowy, układ oddechowy, 

poprawia krążenie krwi oraz ogólną odporność organizmu. Po kuracji bogatej w jod, brom, wapń 

i magnez można wybrać się na przechadzkę po parku, w którym znajduje się amfiteatr i piękne trasy 

spacerowe. Kiedyś docierała tutaj kolejka wąskotorowa z Warszawy.
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Wawawake | Wakeboard
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Ulica Lipowa Jedna z najpiękniejszych ulic Jeziorny powstała stosunkowo późno,

bo dopiero w latach 30-tych XIX wieku, jako droga dojazdowa z Klarysowa 

do dworu pułkownika Henryka Rossmana – oficera wojsk napoleońskich, 

który miał ogromny wkład w powstanie wałów nadwiślańskich i postanowił 

osiąść w tej okolicy. W tym okresie trakt z Wilanowa do Jeziorny, stanowiący

 przedłużenie Królewskiej Drogi, nabrał znaczenia, warto było więc 

wytyczyć drogę wiodącą z głównej trasy wprost do dworu. 
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Lipova
Living

Kameralne osiedle Lipova Living zlokalizowane jest na 

ponad hektarowej działce przy jednej z najpiękniejszych 

ulic dawnej Jeziorny, w otoczeniu kameralnej zabudowy 

jednorodzinnej, w odległości zaledwie 200 metrów 

od ulicy Warszawskiej – jednej z głównych arterii 

Konstancina, łączącej miasto ze stolicą.



W inwestycji znajdzie się tylko 11 domów, o zróżnicowanych 

i funkcjonalnych układach wnętrz, zaprojektowanych 

na planie prostokąta.  Dwukondygnacyjne domy 

mają powierzchnie użytkowe od 298 do 331 m2. 

Każdy z nich posiada garaż z dwoma miejscami 

postojowymi, wkomponowany w bryłę budynku.

Kameralne osiedle
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Wnętrza
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Wnętrza domów są wysokie i przestronne: 

kondygnacja parteru ma wysokość 3,05 m,  

półpiętro 3,17 m, a piętro 2,96 m. W miejscu, 

gdzie znajdują się schody na piętro, 

wysokość wyniesie około 6,5 m, co spotęguje 

wrażenie przestrzeni i sprawi, że dom 

będzie prezentować się efektownie i stylowo.



Jedna z najbardziej 

klimatycznych dzielnic Warszawy, 

Przestronne wnętrza

W
nę

tr
za

metrażwysokość parteru 
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parter

piętro

24

Re
zy

de
nc

je



Ogrody otaczające rezydencje 

mają zróżnicowane powierzchnie, 

od 400 do nawet 1200 m2. 

Rozległa, własna zielona przestrzeń, 

przygotowana do dowolnej aranżacji, 

będzie dla przyszłych mieszkańców 

idealnym miejscem na wypoczynek 

i ucieczkę od miejskiego zgiełku.

O
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Proste, klasyczne linie nadają

 domom nowoczesny, minimalistyczny 

styl i ponadczasową elegancję.

Design
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O luksusowym charakterze inwestycji świadczy 

unikalny projekt architektoniczny, wykonany przez

 jedną z najbardziej renomowanych i nagradzanych 

pracowni w Polsce i Europie – 81.WAW. 



Elegancja
Materiały zastosowane w inwestycji

zostały skrupulatnie dobrane pod kątem

jakości i wytrzymałości, aby spełnić wymagania

klientów, oczekujących najwyższych standardów.
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Luksus

Luksusowe wnętrza,

inspirujący design
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Jakość nade wszystko

Elewacje budynków utrzymane są w jasnej tonacji i pokryte 

wysokiej klasy materiałami, w tym potężnymi, ponad 3-metrowymi 

płytami ze spieku kwarcowego, który charakteryzuje się nie tylko 

wytrzymałością i nowoczesnej klasy designem, ale także niebywałą 

odpornością na wszelkiego typu uszkodzenia, zarysowania 

i odbarwienia. Struktura spieku nie dopuszcza do tworzenia się na 

powierzchni elewacji pleśni oraz do pojawiania się bakterii i grzybów. 

Właściwości płyty elewacyjnej pozostają niezmienne nawet przy 

niekorzystnych warunkach pogodowych, intensywnej eksploatacji 

i częstym czyszczeniu. Spadek dachów został zakryty attykiem, aby 

wizualne wrażenie pozostało spójne i harmonijne.



Z wyjątkową starannością dopracowano 

parametry techniczne w inwestycji. 

Przygotowano rozwiązania umożliwiające 

zastosowanie technologii „inteligentnego 

domu”, zarówno jeśli chodzi o instalację 

elektryczną, jak i domofonową.

Domy zostaną wyposażone w system wentylacji - nawiewno -

-wywiewnej, z najwyższej jakości centralą wentylacyjną SWEGON. 

Ciepło w domu zapewni wielofunkcyjny piec gazowy oraz grzejniki 

kanałowe, elegancko wkomponowane w posadzkę w taki sposób, 

że są prawie niewidoczne. Te
ch

no
lo

gi
a
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AMERICAN SCHOOL
OF WARSAW

STARA PAPIERNIA

NO BELL

KAIZEN SUSHI

SGGW
GOLF PARKS 

POLAND

SZPITAL
MEDICOVER

K O N S T A N C I N  
J E Z I O R N A

P I A S E C Z N O

W I L A N Ó W

U R S Y N Ó W

M O K O T Ó W

C E N T R U M

P O W S I N

S A S K A
K Ę P A

P R A G A

W A W E R

POLITECHNIKA
WARSZAWSKA

PARK KULTURY
W POWSINIE

CHOJNOWSKI
PARK 

KRAJOBRAZOWY

W WILANOWIELOTNISKO
CHOPINA

OGRÓD 
BOTANICZNY

PAN

LAS KABACKI

REZERWAT 
PRZYRODY 

SOLANKOWA PARK ZDROJOWY
IM HR.  WITOLDA 
SKÓRZEWSKIEGO

VILLA
LA FLEUR

EVA PARK
LIFE  & SPA

NOWE JA
 FITNESS 

& CROSS BOX

UCZELNIA 

GALERIA 
MOKOTÓW 

KRÓLEWSKIE

WODNY PARK 
WARSZAWIANKA

ATELIER
AMARO

VITKAC

TEATR
MUZYCZNY

ROMA
LVII I  LO IM.  

POLE
MOKOTOWSKIE

PARK ARKADIA

DOLINKA 

PARK

KULTURY
I  NAUKI

PGE NARODOWY
UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

FILHARMONIA 
NARODOWA

TEATR WIELKI
OPERA NARODOWA

OCH-TEATR

W WARSZAWIE

PARK 
SKARYSZEWSKI  

IM.  PADEREWSKIEGO

SANTORINI

PARK NAD BALATONEM

ATRIUM
PROMENADA

DISC GOLF
WARSZAWA

NOCE I  DNIE  
CENTRUM BIZNESOWO 

PENSJONATOWE 
& RESTAURACJA

IM. MIGUELA DE CERVANTESA

SADYBA
BEST MALL

THE BRITISH
SCHOOL WARSAW

TOR 

STEGNY

KLUB TENISOWY 
TENISWIL 

MIASTECZKO 
CROSSFIT

FUNDACJI  EDUKACYJNEJ  "VARSOVIA"

KIDS ACADEMY 
PRESCHOOL

POLSKO-FRANCUSKA

PODSTAWOWA
 "LA FONTAINE"

BROADWAY BEAUTY 
WARSZAWA

PARK IM.  

EDWARDA 

RESTAURACJA

CM LUX MED

WOLFGANGA GOETHEGO

REZERWAT PRZYRODY 
WYSPY ZAWADOWSKIE

GOSPODARKI  
EUROREGIONALNEJ

X-GYM & FITNESS
24H FALENICA

SQUASH WARSZAWA -
 -  S INUS SPORT CLUB

JOY PRIMARY SCHOOL

TEATR SYRENA

DECATHLON PIASECZNO

SIWY DYM

SINNET 
KLUB

 TENISOWY

KAHUNA SQUASH 
& BADMINTON

KOPIEC POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO

BIBLIOTEKA
NARODOWA

TARASY

IM. JANA I I I  SOBIESKIEGO

HANDLOWA 
W WARSZAWIE

SZPITAL

PARK MIEJSKI

MAZOWIECKICH

NA ZAWADACH 
W WILANOWIE
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W sąsiedztwie osiedla, w promieniu 

1 kilometra, znajdują się liczne sklepy 

i markety. W niecałe 3 minuty dotrzeć 

można samochodem do oddalonego 

o 1,5 km Centrum Handlowego Stara 

Papiernia – w jego stylowych, pięknie 

odrestaurowanych wnętrzach 

zlokalizowane są butiki, kawiarnie

i restauracje.

44



Na
tu

ra

Inwestycja Lipova Living położona jest w odległości 3 km 

od przepięknego Parku Zdrojowego w Konstancinie i jego  

największej atrakcji – tężni solankowej. Ale nie tylko tężnia  

stanowi o wyjątkowym klimacie Konstancina-Jeziorny.

Dodatkowymi atutami uzdrowiska są lasy konstancińskie. 

W części południowej Konstancina – Jeziorny biegnie 

granica Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, a pomiędzy 

Konstancinem a Słomczynem znajduje się rezerwat 

przyrody „Obory”. W pobliżu leżą także trzy inne rezerwaty: 

„Skarpa Oborska”, „Łęgi Oborskie” i „Łyczyńskie Olszyny”.
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11 rezydencji

Jakość 

nowoczesna architektura

na najwyższym poziomie

niepowtarzalny design

i wysoki standard wykończenia

Przestrzeń
jasna i otwarta przestrzeń mieszkalna

Smart home
system zdalnego 

zarządzania domem
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www.lipovaliving.pl




