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Sieraków

Źródło: A. Świderski. 2015.

- zachodnia część woj. wielkopolskiego

w powiecie międzychodzkim,

- 75 km na północny zachód od Poznania,

- na skraju Puszczy Noteckiej, na terenie

Pojezierza Poznańskiego, w części 

zwanej Pojezierzem 

Międzychodzko -Sierakowskim,

- rzeka Warta, liczne jeziora,

- - struktura użytkowania ziemi:  lasy 57%, 

użytki rolne 28,5%, wody 8%, tereny 

zabudowane 5,5%,

- gmina miejsko – wiejska, pow. 203 km2

- sieć osadnicza: miasto i 15 wsi sołeckich,

- ludność: gmina 8768 mieszkańców, 

w tym miasto 6056 osób (2018 r.).



Sieraków



Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków do 2020 roku

Źródło: opracowanie własne.

uchwalona przez Radę Miejską w Sierakowie 

w dniu 29 września 2015 r. Zał. do uchwały nr  

X/69/2015), spójna z:

- Strategią rozwoju gminy Sieraków do 2020 r.

a w szczególności z programem 2.2. 

Wspieranie i rozwój turystyki i rekreacji,  

zadanie projektu 2.2.1. Rozbudowa         

infrastruktury turystycznej i opracowanie 

strategii aktywizującej ten sektor,

- priorytetami i zadaniami przyjętymi w 

dokumencie Zmiana SUiKPZ Gminy Sieraków

(2010), w którym określono kierunki rozwoju 

turystyki, rekreacji i wypoczynku. Rozwój 

tych sektorów ma postępować w sposób 

zrównoważony w harmonii z zasobami 

naturalnymi,

- innymi dokumentami gminy (program 

ochrony środowiska, plany odnowy 

miejscowości).



Wizja turystyczna gminy Sieraków

WIZJA TURYSTYCZNA GMINY SIERAKÓW

Sieraków jest jedną z najlepiej rozwiniętych turystycznie gmin w 
północno-zachodniej Polsce, gdzie turystyka jest istotną dziedziną 
gospodarki, sprzyjającą ochronie dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego.

Gmina Sieraków ma turystyczną markę, rozpoznawalną zarówno w 
Wielkopolsce, całym kraju, jak i na wybranych rynkach zagranicznych w 
zakresie turystyki zdrowotnej, aktywnej i wypoczynkowej.

Rozwój turystyki w gminie Sieraków tworzy warunki dla aktywnego i 
bezpiecznego życia oraz wypoczynku, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.

Źródło: opracowanie własne.



Misja turystyczna gminy Sieraków

Źródło: opracowanie własne.

MISJA TURYSTYCZNA GMINY SIERAKÓW DO 2020 R.

Zrównoważony rozwój turystyki, 
prowadzący do wzrostu efektów 
gospodarczych, jakości życia 
mieszkańców oraz 
konkurencyjności gminy.

Atrakcyjna, zróżnicowana oferta turystyczna w ciągu całego roku, wysoka jakość
usług powodująca zwiększenie rozmiarów krajowego i zagranicznego ruchu 
turystycznego, efektywniejsze wykorzystanie bazy turystycznej oraz wzrost 
dochodów z turystyki.

Rozwój produktów markowych, 
towarzyszącej im informacji i 
promocji turystycznej.



Strategia rozwoju turystyki gminy Sieraków

Źródło: opracowanie własne.

Cele strategiczne rozwoju turystyki w gminie Sieraków do 2020 roku

Wzrost 
konkurencyjności 
turystycznej
gminy

Rozwój sieciowych
produktów 
turystycznych

Pobudzanie 
przedsiębiorczości 
oraz poprawa 
jakości życia 
mieszkańców
poprzez turystykę
i rekreację

Wykreowanie
wizerunku gminy
jako destynacji
dla różnych 
segmentów rynku 
turystycznego 
atrakcyjnej w
ciągu całego roku



Miejsce marki turystycznej w strategii rozwoju gminy Sieraków (1) 

Cel strategiczny IV: Wykreowanie wizerunku gminy jako destynacji
dla różnych segmentów rynku turystycznego atrakcyjnej w ciągu 
całego roku

4.1. Promocja turystyczna gminy:

Zadania:

4.1.1. opracowanie znaku marki dla gminy (nazwa, logo, slogan - uzupełnienie 
informacji przekazywanej przez nazwę i/lub logo, wezwanie lub obietnica, 
kody graficzne - jednolity system wizualizacji gminy tj. szata graficzna 
wydawnictw, gadżetów, pamiątek itp.),

4.1.2. stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy,

4.1.3. spójny system identyfikacji wizualnej atrakcji turystycznych w gminie, 
także w warunkach terenowych,

4.1.4. reklama: prasowa , telewizyjna, radiowa, w środkach transportu,  
kampanie outdoorowe , wydawnictwa turystyczne,



Miejsce marki turystycznej w strategii rozwoju gminy Sieraków (2)

Cel strategiczny IV: Wykreowanie wizerunku gminy jako destynacji
dla różnych segmentów rynku turystycznego atrakcyjnej w ciągu 
całego roku

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy:

Zadania:

4.2.1. turystyka konna, jeździectwo, w oparciu o dziedzictwo i potencjał Stada
Ogierów w Sierakowie i innych ośrodków jeździeckich; nauka jeździectwa,
powożenie, edukacja, hubertusy, hipoterapie i inne,

4.2.2. turystyka wodna, organizacja szlaków i stanic wodnych umożliwiających
uprawianie sportów wodnych (np. kajakarstwo, wioślarstwo), aktywny udział
w promocji i rozwoju turystyki na bazie ‘Wielkiej Pętli Wielkopolski’, przystań
nad Wartą,

4.2.3. turystyka aktywna, wypoczynkowa, rekreacyjna na bazie infrastruktury w
obrębie ‘Słoneczka’; w tym organizacja imprez masowych (m.in. koncertów)
na ‘Słoneczku’,

4.2.4. rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych umożliwiających uprawianie
turystyki aktywnej w bezpośrednim kontakcie z naturą (rowery, nordic walking,
trekking, jogging, jeździectwo i inne),



Miejsce marki turystycznej w strategii rozwoju gminy Sieraków (3)

Cel strategiczny IV: Wykreowanie wizerunku gminy jako destynacji
dla różnych segmentów rynku turystycznego atrakcyjnej w ciągu 
całego roku

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy:

Zadania:

4.2.5. utworzenie kompleksu sportowego - Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w
Sierakowie – na bazie hipodromu przy ul. Wronieckiej; obiekt pełnił będzie
funkcje aktywizacji sportów jeździeckich (nowy parkur), piłki nożnej
(boiska sportowe) i innych sportów,

4.2.6. utworzenie we współpracy z TKFF i innymi podmiotami centrum sportów
wodnych w oparciu o kryty basen; rozwój geotermii oraz usług prozdrowotnych
i pielęgnacyjnych (SPA Sieraków),

4.2.7. utworzenie Europejskiego Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód z
funkcją biblioteczną,

4.2.8. stworzenie oferty dla osób niepełnosprawnych, w tym dalszy rozwój turystyki
osób niewidomych,



Miejsce marki turystycznej w strategii rozwoju gminy Sieraków (4)

Cel strategiczny IV: Wykreowanie wizerunku gminy jako destynacji
dla różnych segmentów rynku turystycznego atrakcyjnej w ciągu 
całego roku

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy:

Zadania:

4.2.9. organizacja festiwalu „Smaki Puszczy Noteckiej”, w tym przygotowanie
konkursu na najlepszy przepis potrawy w oparciu o zasoby Puszczy Noteckiej
(wybór potrawy co roku inny),

4.2.10. wypromowanie kulinarnego produktu turystycznego w oparciu o
lokalne płody rolne oraz zasoby rybackie,

4.2.11. utworzenie listy lokalnych produktów kulinarnych,

4.2.12. zachęcanie restauratorów do wprowadzania dań z listy produktów
regionalnych,



Sieraków – strefy turystyczne

Źródło: opracowanie własne.

A – Tereny nad jeziorem Jaroszewskim i 

Lutomskim:  turystyka wodna,  

sportowa i wypoczynkowa,

B – Centrum miasta Sieraków: turystyka

kulturowa, konna, wodna, w 

przyszłości kulinarna,

C – Południowa część terenów wiejskich

gminy: turystyka edukacyjna, 

rowerowa, kulturowa, wiejska.

D – Puszcza Notecka: turystyka 

rowerowa, piesza, konna, wodna, 

osób  niewidomych, ekoturystyka i 

agroturystyka



4.1.  Promocja turystyczna gminy 

Źródło: https://www.sierakow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=66&strona=1&sub=4&subsub=62;

[dostęp: 11.11.2019].



4.1. Promocja turystyczna gminy 

4.1.1. Opracowanie znaku marki dla gminy - zrealizowano

Źródło: opracowanie własne.



Markowe produkty turystyczne gminy Sieraków

Sieraków

Smacznie

Sieraków

Naturalnie

Sieraków

Słonecznie

Sieraków

rodzinnie

Sieraków

aktywnie

Sieraków

bez barier

Sieraków

SPA

Źródło: opracowanie własne.

4.1.2. stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy -

zrealizowano



4.1. Promocja turystyczna gminy 

4.1.3. spójny system identyfikacji wizualnej atrakcji turystycznych w gminie,   

także w warunkach terenowych – w trakcie realizacji

Źródło:  https://www.sierakow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&submenu=1&menu=1&strona=1; [dostęp: 11.11.2019]

https://www.sierakow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&submenu=1&menu=1&strona=1


4.1. Promocja turystyczna gminy 

4.1.4. public relations: reklama: prasowa , telewizyjna, radiowa, w środkach 

transportu, kampanie outdoorowe , wydawnictwa turystyczne, – realizacja na 

bieżąco

Źródło: https://www.sierakow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=66&strona=1&sub=4&subsub=62;

[dostęp: 11.11.2019].



4.1. Promocja turystyczna gminy 

4.1.6. promocja sprzedaży: warsztaty robocze, (handlowe spotkania wielu 

partnerów w celu nawiązania kontaktów i prezentacji oferty), targi i wystawy 

(prezentacja na targach oferty po promocyjnej cenie), rabaty, próbki produktów 

(obniżanie ceny lub dystrybucja produktów w celu pobudzenia sprzedaży i 

prezentacji produktu), merchandising (koncentrowanie promocji w punkcie 

sprzedaży, degustacje i pokazy), e-marketing (promocja, sprzedaż w Internecie) -

nie zrealizowane;

4.1.7. sprzedaż osobista: wizyty u klienta (np. w stowarzyszeniach seniorów, 

Uniwersytecie III Wieku), telemarketing (badania rynku, sprzedaż przez telefon, 

infolinia) - nie realizowane;

4.1.8. marketing bezpośredni (interaktywny sposób komunikowania się z 

pojedynczym klientem, dbałość o satysfakcję z usług – decydującą o „marketingu 

szeptanym”- rodzaju rekomendacji ze strony klientów - realizowane 

przez OSIR;

4.1.9. inne formy promocji np. współpraca z regionami partnerskimi, z 

sąsiednimi gminami,- realizowane na bieżąco;

4.1.10. wybór rynków docelowych działań promocyjnych (krajowych, 

zagranicznych, segmentów rynku) – nie zrealizowano.



4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy – realizacja 

na bieżąco

4.2.1. turystyka konna, jeździectwo, w oparciu o dziedzictwo i potencjał Stada Ogierów 
w Sierakowie i innych ośrodków jeździeckich; nauka jeździectwa, powożenie, edukacja,
hubertusy, hipoterapie i inne – realizacja we współpracy ze Stadniną Ogierów;

13.07.2019 MEMORIAŁ DYREKTORA KAZIMIERZA NOWICKIEGO (STADO OGIERÓW)

23-25.08.2019 TARPANIADA 2019, KRAJOWA WYSTAWA KONIKÓW POLSKICH, 

OBCHODY 190-LECIA STADA OGIERÓW W SIERAKOWIE (STADO SIERAKÓW)

12.10.2019 CZEMPIONAT UŻYTKOWY KONI MEMORIAŁ DYR. JANA KOWALSKIEGO 

(STADO SIERAKÓW)



4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy – realizacja 

na bieżąco

4.2.1. turystyka konna, jeździectwo, w oparciu o dziedzictwo i potencjał Stada Ogierów 
w Sierakowie i innych ośrodków jeździeckich; nauka jeździectwa, powożenie, edukacja,
hubertusy, hipoterapie i inne – realizacja we współpracy ze Stadniną Ogierów;

Źródło: https://www.sierakow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=214&strona=1&sub=5&subsub=76 [dostęp:11.11.2019].

https://www.sierakow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=214&strona=1&sub=5&subsub=76


Sieraków: Sieciowy produkt turystyczny Wielka Pętla Wielkopolski

09.05.2015
Uroczyste otwarcie 
zrewitalizowanego

nabrzeża rzeki Warty
nabrzeże Warty GMINA SIERAKÓW

4.2.2. turystyka wodna, organizacja szlaków i stanic wodnych umożliwiających 

uprawianie sportów wodnych (np. kajakarstwo, wioślarstwo), aktywny udział  w 

promocji i rozwoju turystyki na bazie ‘Wielkiej Pętli Wielkopolski’, przystań  nad 

Wartą – realizowane bezpośrednio we współpracy z innymi podmiotami;



4.2.3. turystyka aktywna, wypoczynkowa, rekreacyjna na bazie infrastruktury w 

obrębie ‘Słoneczka’; w tym organizacja imprez masowych (m.in. koncertów) na 

‘Słoneczku’ – realizowane;

Źródło: https://www.sierakow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=66&strona=1&sub=4&subsub=62;

[dostęp: 11.11.2019].

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy – realizacja 

na bieżąco



4.2.4. rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych umożliwiających uprawianie 

turystyki aktywnej w bezpośrednim kontakcie z naturą (rowery, nordic walking, 

trekking, jogging, jeździectwo i inne) – realizowane;

Źródło: https://www.traseo.pl/trasa/szlak-powstan-narodowych-petla-sierakowska-niebieski-1

[dostęp: 15.11.2019].

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy – realizacja 

na bieżąco

https://www.traseo.pl/trasa/szlak-powstan-narodowych-petla-sierakowska-niebieski-1


4.2.4. rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych umożliwiających uprawianie 

turystyki aktywnej w bezpośrednim kontakcie z naturą (rowery, nordic walking, 

trekking, jogging, jeździectwo i inne) – realizowane, 

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy – realizacja 

na bieżąco

Przystanki turystyczne w Grobi, Górze, 

Izdebnie, Przemyślu i Tucholi, Działanie: 

„Budowa przystani turystyczno-

wypoczynkowych obsługujących ruch pieszy i 

rowerowy” PO Ryby  2007-2013.

. Źródło: zdjęcia A. Kołodziejczak. 2014.



4.2.5. utworzenie kompleksu sportowego - Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w 

Sierakowie – na bazie hipodromu przy ul. Wronieckiej; obiekt pełnił będzie 

funkcje aktywizacji sportów jeździeckich (nowy parkur), piłki nożnej (boiska 

sportowe) i innych sportów, - opracowano mpzp i projekt budowlany - obecnie 

wstrzymano realizację ze względu na kupno TKKF;

4.2.6. utworzenie we współpracy z TKFF i innymi podmiotami centrum sportów 

wodnych w oparciu o kryty basen; rozwój geotermii oraz usług prozdrowotnych 

i pielęgnacyjnych (SPA Sieraków) - sytuacja uległa podstawowej zmianie, 

kupiono TKKF i przez okres 3 najbliższych lat wypracowany zostanie kierunek 

dużych zmian w rozwoju turystyki i sektora.

Zakup Ośrodka TKKF (3,5 mln zł), to ok. 16 ha gruntów i ok. 120 różnych 

obiektów turystycznych. Mamy teraz wyjątkową chwilę na całkowite 

przeprojektowanie myślenia o turystyce w Sierakowie. Rozważane będą różne 

kierunku rozwoju (w tym wynikające ze Strategii) 

tj. ośrodki dla osób starszych, zielone szkoły, 

centrum sportowe dla związków sportowych i 

klubów sportowych, geotermia i m.in. uzdrowisko. 

O uzdrowisku mówi się w mediach regionalnych 

(telewizja, radio: audycje, wywiady XI 2019).

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy – realizacja 

na bieżąco



4.2.7. utworzenie Europejskiego Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony 

Wód z funkcją biblioteczną, - pozyskano dotację, zaktualizowano kosztorysy, 

spotkano się z mieszkańcami - projekt ma być zrealizowany do 31 marca 2022 r.

gmina ma 9,6 mln zł razem z pozyskaną dotacją w ramach WRPO Poddziałanie

4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy – realizacja 

na bieżąco

Źródło: https://miedzychod.nowinylokalne.pl/sierakow-dziedzictwo-ruinie-pomysl-rewitalizacji-blokada-

finansowania/ [dostęp: 11.11.2019].

https://miedzychod.nowinylokalne.pl/sierakow-dziedzictwo-ruinie-pomysl-rewitalizacji-blokada-finansowania/
https://miedzychod.nowinylokalne.pl/sierakow-dziedzictwo-ruinie-pomysl-rewitalizacji-blokada-finansowania/


4.2.8. stworzenie oferty dla osób niepełnosprawnych, w tym dalszy rozwój 

turystyki osób niewidomych - realizowany we współpracy ze stowarzyszeniami,

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy – realizacja 

na bieżąco

Bucharzewo: Leśny Ogród Edukacyjny „Leśna Przygoda” 

Chorzępowo: ścieżka edukacyjna dla słabowidzących

Źródło:  zdjęcia  J. Zajadacz. 2014.



4.2.9. organizacja festiwalu „Smaki Puszczy Noteckiej”, w tym przygotowanie 

konkursu na najlepszy przepis potrawy  w oparciu o zasoby Puszczy Noteckiej 

(wybór potrawy co roku inny) - częściowo realizowany we współpracy z LGD 

Puszcza Notecka i po części z UTW.

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy – realizacja 

na bieżąco



4.2.10. wypromowanie kulinarnego produktu turystycznego w oparciu o lokalne 

płody rolne oraz zasoby rybackie - realizowany np. poprzez konkurs na potrawy 

rybne,

Źródło: https://www.sierakow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=66&strona=1&sub=4&subsub=62;

[dostęp: 11.11.2019].

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy – realizacja 

na bieżąco



4.2.11. utworzenie listy lokalnych produktów kulinarnych - nie zrealizowane,

4.2.12. zachęcanie restauratorów do wprowadzania dań z listy produktów 

regionalnych - nie zrealizowane,

4.2.14. organizacja rodzinnych ‘Pikników nad Wartą”- nie zrealizowane,

4.2.13. promocja produktów lokalnych (spożywczych i rękodzieła) w oparciu o 

imprezy handlowo-targowe (jarmarki, pchle targi, w tym organizacja Jarmarku 

Bożonarodzeniowego, Wiosennego, Letniego, Jesiennego itp.) - realizowane na 

bieżąco,

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy – realizacja 

na bieżąco



4.2.15. turystyka przyrodniczo-edukacyjna - organizacja wydarzeń edukacyjno-

rekreacyjnych i budowa infrastruktury dla rozwoju turystyki związanej z tzw. 

‘zielonymi szkołami’, astroturystyką (małe obserwatorium astronomiczne), 

bridwatching (oglądaniem ptaków), turystyka edukacyjna tj. popularyzacja wiedzy 

o przyrodzie, geografii, biologii, geologii, fizyce z wykorzystaniem urządzeń i 

materiałów edukacyjnych (praktyczna prezentacja zjawisk fizycznych, lokalnych 

gatunków roślin i zwierząt, zasad ochrony przyrody) – realizowane, np. budowa 

ścieżki edukacyjnej,

4.2. Stworzenie i wypromowanie markowych produktów gminy – realizacja 

na bieżąco



Istnieje jeszcze wiele możliwości wzmocnienia rozwoju turystyki w 

gminie Sieraków w oparciu o zasoby lokalne, które jeszcze nie są 

wykorzystane. 

O ile bowiem mieszkańcy i turyści odwiedzający gminę mają 

świadomość marki i jej wartości, o tyle promuje ona bardziej miejsce, 

aniżeli produkty. 

Powoli realizowany jest wyrazisty wizerunek gminy 

oraz markowe produkty turystyczne.

Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków do 2020 r. 

opracowana przez zespół pracowników naukowych UAM 

ułatwia spełnienie w tym zakresie, które pod kierunkiem 

władz lokalnych jest realizowane.  

Podsumowanie
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
e-mail: aniaka@amu.edu.pl; ulka@amu.edu.pl

Tworzenie marki turystycznej w strategicznym planowaniu rozwoju 

lokalnego w oparciu o doświadczenia gminy Sieraków


