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Związek Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II, - to organizacja która          

w 2019 roku obchodziła jubileusz 100-lecia swojej działalności. Jednym           

z celów Statutowych Z.P jest, - dbałość o zachowanie walorów środowiska 

naturalnego   poprzez m. inn. - wspieranie rozwoju rolnictwa i leśnictwa 

na terenach górskich.  

Polityka Państwa po 1990r. spowodowała że ludziom, ze względu na 

ukształtowanie terenu, rozdrobnienie gospodarstw, oraz zły stan dróg 

rolnych i szkody jakie czyniła w uprawach zwierzyna łowna, nie opłacało 

się uprawiać ziemi na terenach górskich, bo taniej było kupić żywność              

w sklepie.  Spowodowało to pogorszenie się walorów środowiska 

naturalnego i degradację działek rolniczych które powinny być 

wykorzystane do uprawy ekologicznej i produkcji zdrowej żywności, 

a zarastają chaszczami.                           

Na ostatnim Zjeździe Oddziału Górali Żywieckich przyjęliśmy wniosek że 

będziemy szukać rozwiązań które zachęcą rolników do wznowienia    

działalności, poprzez wspieranie dochodów i opłacalności produkcji 

rolnej. Liczymy na to że teraz, kiedy PiS przyjął program  

zrównoważonego rozwoju wsi   i  rolnictwa,  można go będzie zrealizować.  

Prosimy o informacje,  gdzie mamy zgłosić taki wniosek i co powinien 

zawierać, żebyśmy mogli jak najszybciej zacząć realizować to zadanie 

które będzie z korzyścią dla gospodarzy Beskidu Żywieckiego, i Śląskiego.  

 

Informację proszę przesłać na mejla,  tadeuszfiedork@gmail.com    

                   

Lub na adres :      Tadeusz  Fiedor 

                        Ul. Beskidzka 674 

                        34-383  Kamesznica. 
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Związek Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II - to organizacja która 

w 2019 roku obchodziła jubileusz 100-lecia swojej działalności. Jednym z celów 

Statutowych Z.P jest dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego 

poprzez m.in. - wspieranie rozwoju rolnictwa i leśnictwa na terenach górskich.  

Polityka Państwa po 1990r. spowodowała, że ludziom, ze względu na 

ukształtowanie terenu, rozdrobnienie gospodarstw, oraz zły stan dróg rolnych 

i szkody jakie czyniła w uprawach zwierzyna łowna, nie opłacało się uprawiać 

ziemi na terenach górskich, bo taniej było kupić żywność w sklepie. 

Spowodowało to pogorszenie się walorów środowiska naturalnego i degradację 

działek rolniczych, które powinny być wykorzystane do uprawy ekologicznej 

i produkcji zdrowej żywności, a zarastają chaszczami.  

Na ostatnim Zjeździe Oddziału Górali Żywieckich przyjęliśmy wniosek, że 

będziemy szukać rozwiązań które zachęcą rolników do wznowienia działalności, 

poprzez wspieranie dochodów i opłacalności produkcji rolnej. Liczymy na to że 

teraz, kiedy PiS przyjął program zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa, 

można go będzie zrealizować.  

W województwie Śląskim realizowany jest program Owca plus będący 

wsparciem dla baców wypasających nasze piękne hale i polany. Liczymy, że 

program będzie dalej realizowany i obejmie kolejnych beskidzkich owczarzy.  

Prosimy o informacje, gdzie mamy zgłosić wniosek i co powinien zawierać, aby 

kolejni hodowcy owiec i bacowie mogli korzystać ze wsparcia w ramach 

programu Owca plus w kolejnych latach jego realizacji w Beskidzie Żywieckim.  

Z poważaniem:  

Prezes Związku Podhalan  

Oddziału Górali Żywieckich  

Tadeusz Fiedor  

ul. Beskidzka 674  

34-383 Kamesznica.  

e-mail: tadeuszfiedork@gmail.com 


