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Zabytkowa wieża ciśnień w Olsztynku 

 
 

 
arch. Urząd Miejski w Olsztynku 

 

Po 25 latach, jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Olsztynka, został ponownie 

otwarty. Zmodernizowaną i wyremontowaną zabytkową wieżę ciśnień z 1906 roku 24 lipca 

2020 r. oddano do użytku.. Na taras widokowy można wjechać windą. Na 6 kondygnacji 

mieści się nowoczesny taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta 

Olsztynka i gminy. Zabytkowa wieża ma ok. 35 metrów wysokości i znajdują się w niej 

wystawy tematyczne.   
www.olsztynek.pl/zabytkowa-wieza-cisnien/ 

  

www.olsztynek.pl/zabytkowa-wieza-cisnien/
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Zabytkowa wieża ciśnień w Rynie 

 

 
 

arch. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie 

 

W 2020r.  zakończyła się rewitalizacja zabytkowej wieży ciśnień w Rynie wybudowanej pod 

koniec XIX wieku. Na najwyższej kondygnacji budynku powstał taras widokowy, który 

został udostępniony turystom. Z punktu widokowego na zrewitalizowanej wieży można 

podziwiać panoramę mazurskiego miasteczka i okolic, w tym malownicze jeziora Ołów i 

Ryńskie, a także pokrzyżacki zamek. Wieża, która była kiedyś częścią miejskiego systemu 

wodociągów, stoi na wzgórzu w sąsiedztwie dawnego cmentarza ewangelickiego. Podczas 

prac remontowych – poza budową tarasu widokowego – odnowiono elewację i wnętrze 

budowli, zamontowano osobową windę i podnośnik dla niepełnosprawnych. 

Zagospodarowano też najbliższe otoczenie wieży. 

www.dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/zrewitalizowano-zabytkowa-wieze-cisnien-w-rynie 

  

www.dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/zrewitalizowano-zabytkowa-wieze-cisnien-w-rynie
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Wieża Bramna w Braniewie 
 

 
Punkt Informacji Turystycznej MBP w Braniewie 
 

Wieża Bramna Zamku Biskupiego jest to  najstarszy murowany zabytek na Warmii, fragment 

nieistniejącego dziś zamku z XIII wieku -pierwszej siedziby biskupów warmińskich. 

Odrestaurowana w ramach projektu pn.: „Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w 

Braniewie“. Od 2020 r. pełni funkcję turystyczną i muzealną. W wieży mieści się punkt 

Informacji Turystycznej, a z tarasu widokowego można podziwiać panoramę Braniewa. 

www.it.braniewo.pl/286-godziny-otwarcia-wiezy-bramnej 

  

www.it.braniewo.pl/286-godziny-otwarcia-wiezy-bramnej
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Wieża widokowa w Stańczykach 
 

 

 
arch. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap 

 

Pod koniec 2019 r. Stańczyki zyskały nową atrakcję turystyczną. Jest nią wieża widokowa o 

niespotykanym kształcie zbudowana nad jeziorkami Tobellus Mały i Tobellus Duży. 

Konstrukcja ma 20 m wysokości, nakryto ją dachem przypominającym koronę. Szerokie, 

bezpieczne schody prowadzą na taras widokowy na wysokości ok. 15 m. Obok przygotowano 

parking, a po zejściu nad Tobellus Duży, można pokontemplować urodę jeziorka w miejscu 

odpoczynku wyposażonym w zadaszone ławostoły, również zadaszone miejsce na grilla i 

niewielki pomost na jeziornej tafli. 

www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/dolne_menu-turystyka-

wieze_widokowe.html 

  

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/3840,stanczyki-wybuchowe-jezioro.html
www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/dolne_menu-turystyka-wieze_widokowe.html
www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/dolne_menu-turystyka-wieze_widokowe.html
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Wieża widokowa w Pobłędziu 

 

 
 

arch. Urzędu Gminy Dubeninki 

 

Wieża widokowa w Pobłędziu ma wysokość 20 m, taras widokowy znajduje się poziomie 15 

m. Z wieży można zobaczyć się jezioro Pobłędzie, Puszczę Romincką oraz okoliczne, 

polodowcowe krajobrazy. Wieża znajduje się przy drodze szutrowej Skajzgiry-Maciejowięta, 

na trasie szlaku Green Velo i czerwonego szlaku pieszego. Dojazd możliwy rowerem, a od 

strony od strony Skajzgir także autokarem i samochodem. Przy wieży znajduje się MOR z 

wiatą w ramach szlaku Green Velo. Obok parking dla samochodów osobowych i autokaru. 

www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/dolne_menu-turystyka-

wieze_widokowe.html 

www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/dolne_menu-turystyka-wieze_widokowe.html
www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/dolne_menu-turystyka-wieze_widokowe.html

