
       20 lat działalnosci Stowarzyszenia Agroturystycznego „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”                                                
 

Mija 20-ta rocznica zawiazania się gupy incjatywnej powoływującej pierwsze stowarzyszenie agroturystyczne w Polsce 

Południowej i jedno z pierwszych w Polsce. 

Przyjęło ono wówczas nazwę Stowarzyszenie „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”. 

Budowane Stowarzyszenie było spadkobiercą wcześniejszych działań na wsi polskiej w postaci „Wyjazdów na Letnisko” – 

lata 60-te i 70-te oraz „Wczasów Pod Gruszą” lata osiemdziesiąte. 

Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” starała się  nadać wówczas  tym działaniom zręby organizacyjne zawierając umowy z 

rolnikami i sprzedając ich ofertę, a później fundusze socjalne zakładów pracy zasilały ten rodzaj wypoczynku na polskiej wsi  

znacznym strumieniem pieniędzy w ramach programu „Wczasy pod gruszą”. Okres ten mimo braków zaopatrzeniowych był 

uważany przez wielu jako  złoty okresem turystyki wiejskiej. 

Przemiany poczatku lat dziewięćdziesiątych znacznie zahamowały dopływ środków finansowych dla tej działalności na wsi. 

Brak perspektyw dla istniejącej wówczas wiejskiej bazy turystycznej i pomysłu na wykorzystanie dla wielu obszernie 

pobudowanych wiejskich domów był dobrym zaczynem dla działań organizujących na nowo ten segment turystyki na wsi. 

Przyjęto wówczas dla tych działań , jak dla wówczas większości,  obco brzmiącą nazwę agroturystyka. 

Początkowo misja  tej działalności miała polegać na organizowaniu dodatkowego źródła dochodu dla szybko ubożejącej 

polskiej wsi. Później zakres tych działań znacznie się rozszerzył, przy czym działania te mają niewiele wspólnego z 

początkową misją i przyjętą wówczas definicją agroturystyki. 

W takich to uwarunkowaniach  w dniu 22 kwietnia Komitet założycielski w osobach:  Pana Zbigniewa  Marszalika, Pani 

Elżbiety Kmity i Haliny Skrzekuckiej  rozpoczął prace majace na celu rejestrację stowarzyszenia, które miało na nowo 

zorganizować struktury działalności turystyki wiejskiej i pomóc znależć się jej w nowej rzeczywistości. 

Formalne prace organizacyjne Komitetu trwały do września kiedy to  w dniu 27 września 1993 roku dokonano w Sądzie 

Wojewódzkim w Krakowie  rejestracji Stowarzyszenia.  

Czyniono to  w ramach realizacji programu TOURIN . 

W 1996 roku zmieniono nazwę na Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne z siedzibą w 

Krakowie. 

Po etapie rejestracji wybrano władze spośród kwaterodawców - przy pomocy pracowników Krajowego Centrum 

Stowarzyszenie tworzyło zręby organizacyjne. 

Początkowo działalność prowadziło na terenie dawnej Galicji, czyli obszaru południowo –wschodniej Polski i Małopolski. 

Powstały koła terenowe Stowarzyszenia GGG w Korytnikach, Przemyślu /przekształcajac się później w Oddział 

Stowarzyszenia GGG w Lesku/ i koło terenowe  w Boguchwale, które skupiajały gospodarstwa agroturystyczne  w Polsce 

południowo wschodniej a nastepnie zaczęły powstawać  koła na terenie Małopolski. 

 Łącznie zarejestrowano w Stowarzyszeniu GGG w okresie jego działalnosci 35 kół terenowych. 

Nie wszystkie przetrwały próbę czasu. Działalnośc tych kół determinowało posiadanie lokalnych liderów, którzy potrafiali 

skupiać wokół siebie członków tych kół i zachęcać ich do pracy dla wspólnych korzyści.  

Gdy tych liderów zabrakło zazwyczaj poczatkowy animusz szybko się wypalał i koło przestawało istnieć. 

W kwietniu 1998 roku Stowarzyszenie zawarto Umowę z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie.  

W ramach tej Umowy Stowarzyszenie otrzymało 3 zestawy komputerowe z drukarkami i skanerami, które pozwoliły na 

rozpoczęcie przygotowania promocji własnymi siłami.  

Była to bardzo istotna pomoc dla Stowarzyszenia. 

Na  początku 1999 roku ,w związku z reformą administracyjną kraju ze Stowarzyszenia  wyodrębnił się  Oddział 

Stowarzyszenia GGG w Lesku jako Stowarzyszenie Agroturystyczne  Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne – Bieszczady, 

działające pod tą nazwą nadal. 

 Podobną drogą poszły koła terenowe w Boguchwale i Korytnikach przekształcajac się w Podkarpackie Stowarzyszenie 

Agroturystyczne „Gospodarstwa Gościnne” z siedzibą w Boguchwale 

Po podziale Stowarzyszenie skupiło się na swej działalności w Małopolsce. 

Stowarzyszenie  miało i ma nadal  - korzystając z uprzejmości Krajowego Centrum Doradztwa - swą siedzibę w Krakowie 

przy ul. Meiselsa 1. 

 

Stowarzyszenie nasze uczestniczyło  w okresie mijających 20 lat w targach agroturystycznych na terenie całego kraju. 

Brało udział  16 razy w  Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej oraz wielokrotnie na targach w Łodzi, Katowicach, 

Kielcach, Warszawie, Złotowie, Sejnach i Gdańsku. 

Na targach tych była prezentowana oferta  rolników  zrzeszonych w kołach terenowych naszego Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie GGG jest członkiem założycielem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 

”Gospodarstwa Gościnne”. 

Przynależność do Federacji pozwala korzystać z programów szkoleniowych organizowanych 

przez PFTW oraz uczestniczyć w kursach  i szkoleniach prowadzonych  na zlecenie Federacji. 

Zdobyta wiedza i doświadczenie w promocji agroturystyki  zdobyła uznanie u 

Administratora Programów Małych Dotacji LIEN i PARTNERSHIP w Warszawie w postaci 

zaakceptowania do realizacji w 1999 roku  opracowanego projektu pt. „Organizacja Centrum Informacji Turystycznej na 

Orawie”. Projekt ten  został zrealizowany . 

Zadaniem tego projektu było rozpropagowanie agroturystyki wśród mieszkańców Orawy, scementowanie  lokalnej 

społeczności  wokół idei agroturyzmu jako dodatkowego 

źródła dochodu, pomoc w promocji oferty agroturystycznej ,wyposażenie biura informacji 

agroturystycznej w niezbędny sprzęt komputerowy i przeszkolenie osoby do prowadzenia biura. Prace wykonane przy 

realizacji projektu dały efekt  w postaci przygotowania lokalnej społeczności do samodzielnego działania i pozwoliły znaleźć 

lokalnych liderów do kreowania standardów działań w tej dziedzinie. 



Opracowano  własny program internetowej rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych który  działał  na potrzeby Koła 

Terenowego ORAWA na stronie www.ggg.abc.pl/orawa  . 

w 2000 roku Stowarzyszenie wydało własny Informator Agroturystyczny. 

W tym samym  roku w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przekazano 

odpłatnie Urzędowi Marszałkowskiemu  bazę adresową gospodarstw agroturystycznych należących do Stowarzyszenia 

GGG. Za otrzymane środki finansowe zbudowano pierwszą w Polsce witrynę internetową  www.ggg-katalog.gminyrp.pl na 

której umieszczono ofertę wszystkich członków Stowarzyszenia GGG. Każde gospodarstwo należące do Stowarzyszenia 

posiadało już wówczas  własną stronę w Internecie.  

Była to wówczas pierwsza witryna stowarzyszenia agroturystycznego w Polsce. 

W ramach podpisanej umowy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” 

                                                              

Stowarzyszenie nasze zorganizowało 5 turnusów wypoczynkowych dla 10 osobowych grup  z opieką, dla dzieci chorych na 

leukemię i dzieci z rodzin cierpiących niedostatek zapewniając im pobyt i wyżywienie.  

Dzieci wypoczywały w Ochotnicy Dolnej, Krościenku , Czorsztynie i na Orawie. 

Naszej inicjatywie  wsparcia finansowego na organizowanie dzieciom atrakcyjnego wypoczynku udzieliły urzędy gmin, 

lokalne instytucje oraz prywatni właściciele firm z tego terenu. Dzieci wypoczywały w okresie od 20 do 30  sierpnia 2000 

roku sowicie wynagradzając naszych gospodarzy uśmiechem, okazywanym zadowoleniem i wdzięcznością. 

Podjęta w 2001 r. współpraca z Fundacją  Incjatyw  Społeczno –Ekonomicznych  zaowocowała zleceniem Stowarzyszeniu 

organizacji szkolenia w ramach Akademii Rozwoju Lokalnego grupy przedstawicieli samorządów lokalnych oraz organizacji 

pozarządowych z Ukrainy. 

W ramach tego szkolenia nasze Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło w swoich Kołach Terenowych  w 

Czorsztynie, Lipnicy Wielkiej, Nowym Wiśniczu, Porąbce Uszewskiej i Wiśniowej staże szkoleniowe dla pięciu grup 

tematycznych z zakresu organizowania agroturystyki w małej gminie, działania organizacji pozarządowych,  

,funkcjonowania biura informacji, organizacji turystyki rekreacyjnej i agroturystyki, segregacji i zagospodarowania odpadów 

komunalnych oraz zasad działania grup producenckich. 

Przygotowanie oraz sposób organizacji szkolenia znalazły uznanie zarówno u zleceniodawcy jak i u uczestników stażu. 

W 2001 roku ze względu na wyczerpanie się nakładu opracowano i wydano II edycję Informatora Agroturystycznego 

Województwa Małopolskiego Stowarzyszenia GGG uaktualniając prezentowaną ofertę 

Zachęcano do  kategoryzacji  gospodarstw,  promowano podnoszenie jakości  posiadanej oferty poprzez, pomoc i doradztwo 

w zamierzeniach inwestycyjnych  oraz doradztwo w kwestiach podatkowych i ubezpieczeniowych. 

W 2003 roku wydano III edycję informatora promując  ofertę w nim zawartą na targach na terenie całego kraju. 

Próbowano  rozszerzyć program internetowej rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na całe Stowarzyszenie. Brak 

środków na kilka lat wstrzymał te prace. 

W 2007 roku zakupiono opracowanie nowego portalu  www.galicyjskie.pl. Jednak na skutek źle zawartej umowy portal ten 

nie mógł być w przystępnej cenie modernizowany. 

Przez 3 kolejne lata opracowywano ofertę i uzupełniano i uaktualniano strony poszczególnych gospodarstw. 

Propagowano  udział w przedsięwzięciach służących poprawie ekologii poprzez promowanie „czystych „źródeł  energii ,oraz 

pomagano w pozyskaniu środków na realizację tych projektów. 

W 2008 roku wzięliśmy jako Stowarzyszenie udział w realizacji zleconego przez Urząd Marszałkowski zadania na realizację 

projektu pod tytułem Podnoszenie jakości usług agroturystycznych w Małopolsce”.  

W ramach tego projektu przeprowadzono kategoryzację 150 gospodarstw agroturystycznych na terenie Małopolski, w tym 

skategoryzowano 82 gospodarstwa należące do naszego Stowarzyszenia. 

W 2009 roku odłączyły się ze Stowarzyszenia GGG koła z terenu Pienin i Spisza zawiązując Góralskie Stowarzyszenie 

Agroturystyczne. 

Nie spowodowało to znaczącdych  skutków w działalności Stowarzyszenia. 

W 2009 roku  w miejsce dotychczas istniejącego potralu  www.ggg-katalog.gmninyrp.pl  opracowano nowy, w atrakcyjnej 

szacie graficznej. Działa on  pod domeną www.agroturystyka-ggg.pl  posiada duże możliwości do rozbudowy i  

modernizacji.  

w 2010 roku złożono wniosek na realizację małego projektu do Lokalnej Grupy Działania „ Dolina Raby” na promocję oferty 

agroturystycznej i zbudowanie internetowego programu rezerwacji i sprzedaży tej oferty w oparciu o portal 

www.agroturystyka-ggg.pl . 

Jest to pierwszy w Polsce działajacy w systemie online program rezerwacji i sprzedaży oferty agroturystycznej. Pozwala na 

rezerwację i zakup oferty u kwaterodawcy bez pośrednika i ponoszenia opłat prowizyjnych. 

Projekt ten w 2012 roku został zrealizowany a projekt rozliczony.  

w 2011 roku opracowano i wydano w nakładzie 2000 sztuk IV kolorową edycję Informatora Agroturystycznego 

Województwa Małopolskiego Stowarzyszenia GGG.  

Informator wydano  własnymi siłami, przy pomocy środków własnych i środków pozyskanych od sponsorów. 

 

Rozwój agroturystyki, rozdrobnienie gospodarstw w Małopolsce, atrakcyjnie turystycznie tereny powodowały, że coraz nowi 

rolnicy próbowali swoich sił w tej dziedzinie szukając nowych bardziej ekonomicznie opłacalnych obszarów dla swojej 

działalności. 

Potrzebowali fachowej pomocy do podjęcia tej działalności. 

Uczestnicząc w kursach organizowanych przez  Ośrodki Doradztwa Rolniczego otrzymywali niezbędne na początku 

przeszkolenie. 

Jednak aby działalność ta była opłacalna, należało czynić starania aby pozyskać chętnych do korzystania z posiadanej oferty 

agroturystycznej, czyli starać się odpowiednio wypromować swój produkt. 

http://www.ggg.abc.pl/orawa
http://www.ggg-katalog.gminyrp.pl/
http://www.galicyjskie.pl/
http://www.ggg-katalog.gmninyrp.pl/
http://www.agroturystyka-ggg.pl/
http://www.agroturystyka-ggg.pl/


Zazwyczaj do promocji oferty starano się szukać pomocy w gminie. Mimo iż w zadaniach gmin jest promocja gminy to 

jednak jest to promocja szeroko rozumiana dotycząca wielu obszarów działalności gminy. 

Tam gdzie władze gminy widziały przyszłość w rozwoju  agroturystyki na swoim terenie tam starano się pomóc w promocji 

swoich gospodarstw . 

Warunkowane to jednak zawsze było aktywnością samych kwaterodawców.  

Partnerem dla gminy nigdy nie jest pojedynczy kwaterodawca lecz grupa kilku gospodarstw -najlepiej jeśli jest 

zorganizowana .  

I tu z pomocą zazwyczaj przychodziło Stowarzyszenie czyli grupa osób posiadająca podobne interesy i potrzeby. 

Praktyka pokazała, że utworzona na terenie jednej gminy grupa gospodarstw potrafiła skutecznie zadbać o właściwą 

promocję swojego produktu oraz korzystać z pomocy i dofinansowania gminy na działalność promocyjną. 

Aby obniżyć do minimum koszty takiej promocji często szukano pomocy w stowarzyszeniach 

Agroturystycznych,  gdzie koszty promocji są relatywnie najniższe, a skuteczność największa. 

Wspólne organizowanie wyjazdów na targi dzieliło udział w kosztach, a więc obniżało koszty promocji. 

Widząc korzyści wspólnej promocji tworzone były koła terenowe, które działając na terenie jednej gminy ściśle 

współpracowały z samorządem gminnym. 

W ramach Stowarzyszenia koła kreowały działania promocyjne szukając partnerów do współpracy i rozwoju tej branży 

usług. 

Zdobywane fundusze, otrzymywane granty na realizację zaproponowanych tematów,                                                                   

organizowane  imprezy plenerowe takie jak:  Konkurs na najlepsze potrawy regionalne, Zjazd na byle czym, Tydzień z rybą, 

Święto suszonej śliwki, to przykłady imprez promocyjnych organizowanych przez koła terenowe. 

Aktywość kół terenowych  jest  bardzo ważna w chwili, gdy coraz trudniej sprzedać jest swoją usługę. 

Świadomość konieczności liczenia się z konkurencją,  zainteresowanie naszych rodaków turystyczną ofertą zagraniczną  oraz 

spadek zainteresowania ofertą turystyczną i agroturystyczną w naszym kraju wymaga uatrakcyjnienia posiadanej oferty.  

Jako standard należy przyjąć ofertę pokoi z łazienkami i dostępność do oferty żywieniowej, jeśli nie w gospodarstwie to w 

najbliższym otoczeniu lub udostępnienie wyposażonej kuchni umożliwiającej przygotowanie posiłków. 

Są to standardy wypoczynku w innych krajach  o czym wiedzą nasi kwaterodawcy i starają się tym standardom sprostać. 

Ważna rolę odgrywa w tym względzie wymiana spostrzeżeń miedzy kwaterodawcami i wzajemne dzielenie się 

doświadczeniami.. 

Pobudza to rywalizację,  w dobrym tego słowa znaczeniu, rodzi inwencję i pozwala uczyć się na błędach innych,  unikając 

własnych  – co inspiruje, obniża koszty i racjonalizuje efekty podejmowanych inwestycji. 

Ważna rolę w podejmowanych działaniach inwestycyjnych odgrywa uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół 

gospodarstw.  

Bezpieczne place zabaw dla dzieci, altanki, miejsce na ognisko lub grila w sąsiedztwie domu to obecnie standard bez którego 

trudno liczyć na klientów. 

Wszędzie tam, gdzie aktywność kwaterodawców jest duża i ich spotkania częste, widać zmiany w obejściu gospodarstwa , w 

wyposażeniu pokoi, co przy zrozumieniu dla konieczności odpowiedniej promocji przekłada się bezpośrednio na ilość 

przyjmowanych gości i uzyskiwane efekty ekonomiczne. 

Jest to zauważane wśród naszych członków, a dobre przykłady są naśladowane i modyfikowane do posiadanych potrzeb i 

możliwości. 

Zebrania kół terenowych często są platformą wymiany doświadczeń, poglądów i inspiracją wspólnych działań.  

Są źródłem pomysłów nowych projektów i sposobów pozyskiwania pieniędzy na planowane zamierzenia. 

Pozwala to uatrakcyjniać ofertę agroturystyczna i powodować że staje się ona coraz atrakcyjniejsza. 

Działania na poziomie koła są skuteczne do pewnego momentu. Jednakże pewne zagadnienia wymagają szerszego spektrum. 

Dotyczy to w szczególności promocji. Tu zaczyna się już rola Stowarzyszenia jako całości. 

Celem działalności Stowarzyszenia „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” jest promocja  agroturystyki wśród rolników, 

doradztwo prawne i finansowe , doradztwo inwestycyjne oraz pomoc w reklamie usług agroturystycznych wśród 

mieszkańców aglomeracji miejskich . 

Jesteśmy  organizacją pozarządowa  prowadząca swą działalność za pieniądze pochodzące ze składek  członkowskich  oraz 

za pieniądze uzyskane od sponsorów. 

Staramy  się ściśle współpracować z samorządami lokalnymi w promocji poszczególnych regionów i gmin. 

Obecnie  Stowarzyszenie posiada 21 kół  terenowych  z terenu Małopolski. Łącznie zrzesza 

221 gospodarstw agroturystycznych, w tym 92 gospodarstwa kategoryzowane posiadające przyznaną kategorię PFTW. 

W ciągu dwudziestu lat działalności nawiązaliśmy kontakty z różnymi organizacjami, którym bliski jest rozwój agroturystyki 

jako alternatywnego źródła dochodu dla rolników. 

Dzięki podpisanej umowie z Akademią Rolniczą - obecnie Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i bliską współpracą  z 

Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego,  

Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Krajowym Centrum Doradztwa Oddział w Krakowie 

była  organizowana od 1997 roku corocznie w kwietniu i Małopolska  Giełda Agroturystyczna w Krakowie w budynkach  

Akademii Rolniczej przy ul. 29 Listopada. 

Miała ona  przez wiele lat charakter miedzynarodowy.  

Rolę organizatora koordynującego wszelkie działania organizacyjne pełniło przez wiele lat Małopolskie Stowarzyszenie 

Doradztwa Rolniczego. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Giełdy  śp. Dr. Stanisław Legutko,  wnosił w nasze działania zapał i 

zaangażowanie  i starał się, aby praca włożona w przygotowania była dla nas przyjemnością.  

W imieniu Stowarzyszenia Agroturystycznego „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” dziękujemy Panie Stanisławie. 

Oczywiście wszystkie nasze działania bez wsparcia władz uczelni nie mogłyby by mieć miejsca. 



Od kilku lat rolę Organizatora Małopolskiej Giełdy przejął  Dział promocji Uniwersytetu Rolniczego i dzięki jego staraniom 

możemy dziś uczestniczyć w 16 –tej już Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej. 

Giełda służyła i nadal służy  prezentacji oferty agroturystycznej naszego  Stowarzyszenia, innych stowarzyszeń z terenu 

Małopolski oraz wystawców z innych województw  mieszkańcom Krakowa. 

Jest miejscem wymiany doświadczeń i poglądów między kwaterodawcami. 

 

Rok 2013 rozpoczęliśmy promocją naszych ofert na targach w Łodzi, Kielcach i dzisiaj w Gdańsku  i na Małopolskiej 

Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie.  

Ostatnie działania spowodowały że nakład wydanego Informatora IV edycji obecnie uległ wyczerpaniu i należy podjąć 

działania i przygotowania do wydania jego nastepnej edycji. 

  

Plany stowarzyszenia na nastepne lata działalności będą współzależne od sytuacji na rynku usług turystycznych i 

agroturystycznych i kondycji naszych gospodarstw. 

Ogólnie widać trend spadkowy na rynku usług agroturystycznych i rynku turystyki wiejskiej. 

Daje się też odczuć brak zainteresowania decydentów tym rynkiem usług.  

Dodatkowo urzędnicza inercja nie pozwala aby temu trendowi przeciwdzałać. 

Rozbudowane procedury urzędnicze skutecznie hamują dostęp do unijnych funduszy przez co fundusze te nie są przez 

społeczność agroturystyczną wykorzystywane, o czym mówią statystyki ich wykorzystania. 

W agroturystyce nie inwestuje się wielkich pieniędzy, a dostęp do małych projektów jest przez niezrozumiałe procedury 

niedostępny. Opłacanie specjalistów od  opracowania projektów i przygotowania wniosków o płatność powoduje,  że 

pozyskane pieniądze zamiast do rolnika trafiają do specjalistów – stąd brak zainteresowania tymi projektami przez 

agroturystów. 

Dalsza taka polityka naszych władz spowoduje, że usługi te zaczną zamierać, co już daje się odczuć przy obecnej polityce 

fiskalnej, działaniach  sanepidu i bałaganie legislacyjnym. 

Mimo tej niezbyt budującej wizji staramy się jako Stowarzyszenie obecnej  rzrczywistości przeciwdziałać namawiając 

kwaterodawców do wspólnych działań promocyjnych, aby z rynku usług agroturystycznych nie zniknąć . 

Mamy nadzieję na zmianę obecnej polityki w stosunku do rynku usług agroturystycznych.  

Pomijając ten aspekt obecnej rzeczywistości i mając na uwadze, że – cytując zasłyszane powiedzenie – „agroturystyką 

powinni się zajmować ludzie szczęśliwi” chcielibyśmy jako  

Zarząd przypomnieć, że nasze dotychczasowe działania znalazły wsparcie i pomoc  ze strony instytucji i osób, które swoim 

zaangażowaniem i radą wspierały nas w okresie mijających 20 lat. 

W tym czasie nasze działania znalazły wsparcie  ze strony wielu instytucji i osób, za co serdecznie dziękujemy.  

Na wstępie chciałbym wyrazić wdzięczność  Panu Zbigniewowi Marszalikowi za inicjatywę powołania Stowarzyszenia , 

opracowanie i udostępnienie  nam  logotypu i za zaangażowanie w tworzenie struktur Stowarzyszenia, wspólnie z Paniami:  

Elżbietą Kmitą i Haliną  Skrzekucką .  Pani Halinie Skrzekuckiej szczególnie chciałbym  podziękować za niestrudzoną pracę 

na rzecz naszego Stowarzyszenia przez cały okres jego działania. 

 Na ręce Pana Dyrektora Jarosława Bomby składam podziękowanie Dyrekcji Krajowego Centrum Doradztwa za życzliwą 

pomoc i wspieranie naszych działań. 

Dziękuję także Dyrekcji Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na czele z Panem  Dyrektorem 

Bronisławem Dutką, i jej pracownikom - za pomoc w organizowaniu Kół terenowych i szkolenia rolników dotyczących 

zasad  prowadzenia  prawidłowej działalności agroturystycznej, oraz wspólną promocję ich ofert. 

Osobne podziękowanie chciałbym złożyć  Pani Grażynie Poloczek  za wspólne  działania organizacyjne i promocyjne w 

okresie minionych 20 lat. 

Władzom Uniwersytetu Rolniczego , Jego Magnificencji Rektorowi Prof. Włodzimierzowi Sady  i pracownikom Centrum 

Kongresowego UR - za  wsparcie naszych działań na rzecz promocji agroturystyki i umożliwienie obchodu naszego 

jubileuszu podczas  Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej. 

Małopolskiemu Stowarzyszeniu Doradztwa Rolniczego i jego  Prezesowi Prof. Józefowi Kanii za wieloletnią sympatię do 

naszych działań, współpracę i doradztwo w dziedzinie promocji oferty agroturystycznej. 

Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego za wcześniejsze działania umożliwiające rozwój i promocję 

oferty naszych gospodarstw.  

Małopolskiej Izbie Rolniczej za wsparcie i materialną pomoc w naszych działaniach promocyjnych. 

Władzom gmin, na których terenie działają koła terenowe naszego Stowarzyszenia za współpracę i często materialne 

wsparcie naszych działań promocyjnych. 

Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Dolina Raby za pomoc w przygotowaniu i realizacji małego projektu 

umożliwiającego internetową  sprzedaż i rezerwację miejsc noclegowych w systemie online. 

Za pomoc i udzielone wsparcie wszystkim osobom i instytucjom  których tutaj nie wymieniłem także gorąco dziękuję, w 

imieniu władz naszego Stowarzyszenia i wszystkich  naszych członków. 

Gorąco dziękuję również  członkom kolejnych władz Stowarzyszenia, lokalnym liderom zaangażowanych w  organizację i 

działalność  kół terenowych  Stowarzyszenia GGG za wieloletnią pracę mającą na celu nasze wspólne dobro. Podziękowania 

te  niech będą symbolicznym upamiętnieniem tych dokonań, włożonej pracy, poświęconego czasu  i  wspólnych działań.  

Jeszcze raz gorąco dziękuję Wam za poświecony czas i poniesiony trud.   


