
Wizyta studyjna Komisji Środowiska oraz Komisji Zdrowia w dniach 26-28 września 2016 r. 

na teren województwa podkarpackiego.  

Temat przewodni „Wpływ środowiska na zdrowie człowieka”.  

 

W dniach 26-27 września w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem senatorowie 

zapoznali się ze stanem środowiska przyrodniczego wód i lasów Podkarpacia.  

Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie przedstawiła informację na temat stanu lasów 

bieszczadzkich. W wystąpieniu podkreśliła aspekty pozytywnego wpływu środowiska leśnego 

na zdrowie człowieka. Jan Mazur, nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany omawiając walory 

nadleśnictwa podkreślił znaczenie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej dla człowieka i 

środowiska oraz rolę edukacji przyrodniczej dla społeczeństwa. 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego Andrzej Kulig przedstawił dane dotyczące  zmian stanu czystości wód  

i powietrza na Podkarpaciu na przestrzeni kilkunastu lat oraz dane aktualne. Omówił również 

działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska, szczególnie  w rozwijających się 

miastach.  

 W drugim dniu wizytacji, podczas objazdu w terenie senatorowie zapoznali się  

z przebudową drzewostanu lasów bieszczadzkich, zwiedzali „Zagrodę Żubra” oraz Muzeum 

Wypału Drewna. 

Po południu w dniu 27 września, podczas spotkania w Sanatorium Uzdrowiskowym 

„Solinka” w Polańczyku senatorowie wysłuchali prelekcji dr Sławomira Szczepaniaka, 

naczelnego lekarza uzdrowisk województwa podkarpackiego na temat roli lecznictwa 

uzdrowiskowego w przywracaniu pełnej sprawności zawodowej. Po prelekcji odbyła się 

dyskusja z udziałem przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, pracowników uzdrowisk  

i obecnych parlamentarzystów. Omawiano problemy lecznictwa uzdrowiskowego oraz 

możliwości poprawy wykorzystania potencjału uzdrowisk. 

Wysłuchano również prelekcji dr n. med. Jana Gawełko z Podkarpackiego Centrum 

Onkologii na temat prognozowania zachorowań na nowotwory jako istotnego czynnika 

planowania wydatków z NFZ. Dr J. Gawełko w swoim wystąpieniu  omówił również 

znaczący wpływ stanu środowiska na występowanie nowotworów u pacjentów.  

W sali konferencyjnej hotelu „Skalny” w Polańczyku senatorowie zapoznali się z aktualnymi 

planami rozwoju turystycznego uzdrowiska, które prezentowali przedstawiciele lokalnych 

władz, w tym Adam Piątkowski Wójt Gminy Solina i organizacji społecznych.  

 W dniu 28 września podczas zwiedzania obiektów Zapory Wodnej Solina senatorowie 

zapoznali się z rolą zapory w systemie ochrony przeciwpowodziowej i wykorzystaniem 

obiektu w zaopatrzeniu energetycznym. 

Ostatnim elementem wizytacji był wyjazd do ośrodka Polskiego Związku Łowieckiego  

w Borze koło Rzeszowa gdzie Zdzisław Siewierski, Przewodniczący Zarządu PZŁ - Łowczy 

Okręgowy, przedstawił prezentację na temat gospodarki łowieckiej w aspekcie ochrony 

środowiska przyrodniczego. Po prezentacji odbyła się dyskusja z udziałem zainteresowanych 

stron. 

 


