GLINIANKI
Przez dziesięciolecia w Mosinie funkcjonowały zakłady ceramiczne.
Kopalnia, z której wydobywano urobek znajdowała się wiele metrów
powyżej zakładu w którym prowadzono produkcję, niemal na szczycie
Osowej Góry stąd też zastosowanie kolejki transportującej materiał
na zasadzie grawitacyjnej (wagoniki napełnione gliną napędzały wagoniki
puste siłą zjazdu w kierunku zakładów). Cegielnia i kopalnia zostały
zamknięte, a w miejscu po kopalni powstały zalane wodą glinianki,
które dziś stanowią piękne, zielone i ciche miejsce do rekreacji,
którego urok już wiele lat temu odkryli mieszkańcy Gminy Mosina
i turyści wykorzystując to miejsce do kąpieli „na dziko”.
Wielki potencjał tego miejsca i fakt, że jest ono tak często odwiedzane sprawiły, że na Gliniankach zaczęły się prace,
których efektem jest bezpieczny i komfortowy wypoczynek nad wodą. Wybudowano wieżę widokową
z całą infrastrukturą a w 2013 roku po raz pierwszy na Gliniankach można było popływać bezpiecznie
za sprawą utworzenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli. W sezonie letnim od początku lipca do koń ca sierpnia
nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy. Do dyspozycji plażowiczów jest szeroka piaszcz ysta plaża,
przebieralnia, wiaty biwakowe, ławeczki, stojak dla rowerów oraz platforma widokowa. Można także wy brać się
na spacer wyznaczoną ścieżką z parkingu do wieży oraz zapoznać się z formami polodowcowymi WPN, fauną i florą,
o których informacje znajdują się na tablicach edukacyjnych.
ŹRÓDŁO: https://www.mosina.pl/przystanek-glinianki

WIEŻA WIDOKOWA W MOSINIE
Drewniana wieża widokowa w Mosinie na Pożegowie została wybudowana
na przełomie roku 2011/2012 w ramach realizacji projektu
pod nazwą "Turystyka na terenach chronionych
Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej".
Obiekt o wysokości 16,97 m, położony 140,5 m n.pm.
zlokalizowany jest na terenie tzw. glinianek, znajdujących się
w obszarze chronionym NATURA 2000
oraz w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Wstęp na wieżę widokową jest bezpłatny. Obiekt dostępny
jest dla zwiedzających przez cały tydzień.
Dla turystów przygotowano wiaty biwakowe, ławeczki,
stojak dla rowerów oraz platformę widokową,
które sprzyjają odpoczynkowi na świeżym powietrzu.
Można także wybrać się na spacer wyznaczoną ścieżką z parkingu
do wieży i z powrotem oraz zapoznać się z formami polodowcowymi
WPN, fauną i florą, o których informacje znajdują się
na tablicach edukacyjnych.
Warto nadmienić, że z blisko 17 metrowej drewnianej wieży widokowej roztacza się panorama
m.in. na miasto Poznań, Wielkopolski Park Narodowy (WPN) czy Mosinę.
ŹRÓDŁO: https://www.mosina.pl/wieza-widokowa

