Sieraków – Góra – Sieraków
szlak czarny i niebieski – długość 12,4 km
Dojazd i powrót z Sierakowa samochodem lub autobusem PKS.
Bardzo ładna widokowo trasa okrężna w okolicach Sierakowa, prowadząca przez
Sierakowski Park Krajobrazowy we wschodniej części Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, wśród lasów i pól. Przed wyruszeniem na szlak można zwiedzić
najciekawsze zabytki Sierakowa.
Na trasę wycieczki wyruszamy z centrum Sierakowa – Rynku, przy którym
znajduje się przystanek PKS (0,0 km). Stąd ul. Poznańską – obok kościoła – idziemy
na południe (początkowo za znakami szlaku niebieskiego, żółtego i zielonego) do
wiaduktu kolejowego na nieczynnej obecnie linii Szamotuły-Międzychód (0,9 km),
gdzie od strony dawnej stacji kolejowej dochodzą szlaki: czerwony i czarny (a zielony
skręca tu w lewo do stacji). Za wiaduktem mijamy po lewej hutę szkła „Warta”
(w prawo odchodzi tu szlak niebieski, którym będziemy wracać do Sierakowa) i zaraz
też skręcamy w lewo (razem ze szlakiem żółtym) na drogę leśną. Po 600 m w lewo
odchodzi szlak żółty, a my idziemy dalej prosto szlakiem czarnym, dochodząc po
dłuższym marszu przez las nad Jez. Lutomskie (pow. 173 ha) – rynnowe jezioro
o długości 5800 m i szerokości do 500 m, o wysokich brzegach, w dużej części
zalesionych. Idąc dalej jego zachodnim brzegiem, bardzo stromym i poprzecinanym
głębokimi jarami o długości do 500 m, docieramy do rezerwatu przyrody „Buki nad
jeziorem Lutomskim” (pow. 55,17 ha), jednego z najciekawszych w woj. wielkopolskim. Ochronie podlega tu pas lasu bukowego o szerokości od 100 do 300 m,
ciągnący się na przestrzeni 3,5 km wzdłuż zachodniego brzegu Jez. Lutomskiego.
200 m dalej dochodzimy do szlaku czerwonego (4,1 km). Skręcamy tu w prawo i za
znakami obu szlaków wychodzimy malowniczym jarem na skraj rynny jeziornej, skąd
idziemy w prawo wzdłuż lasu, a następnie w lewo przez las. Na jego skraju skręcamy
w prawo, a potem w lewo i drogą leśną wzdłuż ogrodzonego pola namiotowego
docieramy do ośrodka wczasowego nad Jez. Jaroszewskim (pow.92 ha) – jednego
z najpopularniejszych w Wielkopolsce (5,1 km).
Od ośrodka idziemy szosą w lewo w kierunku Kwilcza za znakami szlaku
czarnego. Mijamy po lewej niewysoki kopiec z krzyżem, gdzie wg tradycji zostali
pochowani żołnierze napoleońscy, polegli w walkach podczas powrotu spod Moskwy
i dochodzimy do Grobi – wsi położonej na jednym ze wzgórz otaczających Jez.
Jaroszewskie. Za przystankiem PKS (6,1 km) skręcamy w prawo i schodzimy
w dolinę Potoku Jaroszewskiego. Za mostkiem (7,0 km) droga wykręca w prawo
i wychodzimy na wzniesienie, skąd roztacza się ładny widok na Jez. Jaroszewskie
i okolicę. Po chwili schodzimy w dół, mijamy niewielkie jez. Widzmo (pow. 4 ha)
i dochodząc do asfaltowej drogi z Kurnatowic do Sierakowa, skręcamy ostro w prawo
(8,5 km) przechodząc przez Górę – wieś położoną nad jez. Wielkim (39 ha). Mijając

jezioro wychodzimy ze wsi i docieramy do szlaku niebieskiego Międzychód-Sieraków
(9,0 km). Tu kończy się szlak czarny, a do Sierakowa wracamy stąd za znakami
niebieskimi.
Schodzimy tu z szosy w prawo i przez piaszczysty, zalesiony teren idziemy
na północny wschód. Przecinamy podmokłą dolinę Potoku Jaroszewskiego (10,3 km)
i nadal przez las dochodzimy do szosy z Kwilcza, obok przystanku PKS i huty szkła
w Sierakowie (11,3 km). Skręcamy w lewo i znaną już trasą powracamy do centrum
miasteczka – rynku (12,4 km), gdzie kończymy wycieczkę.
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