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Szacunek
i służba ludziom
Szanowni Państwo!
Nazywam się Mirosław Pluta. Przez ostatnie cztery lata 

sprawowałem mandat Posła na Sejm RP. To Państwo po-
wierzyliście mi mandat. Dlatego zawsze starałem się bez-
błędnie i  kompetentnie wypełniać obowiązki i  zadania 
przede mną stojące i nie zawieźć powierzonego zaufania. 

Praca w  polskim Sejmie to lekcja życia, a  zdobyte do-
świadczenie jest bezcenne. Dlatego nadal chciałbym konty-
nuować pracę na rzecz naszego regionu z Państwa pomo-
cą.  Bez Państwa wiele celów byłoby, jeżeli nie niemożliwe, 
to trudne do zrealizowania.

Szacunek i służba ludziom. Te wartości zawsze były mi 
bliskie. Każde spotkanie z grupą ludzi, każda indywidulana 
rozmowa dodaje mi sił i nastraja pozytywnie do życia. To 
także dla mnie olbrzymia motywacja do działania.

Jestem stąd i znacie mnie Państwo dobrze. Mam 55 lat. 
Urodziłem się w Baranowie Sandomierskim.  Moja rodzina, 
to żona Leokadia i dwie córki: Ewa i Anna.

Jestem absolwentem socjologii Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego. Ukończyłem studia podyplomowe na 
Politechnice Radomskiej. W swoim życiu wykonywałem 
szereg zawodów. Nie bałem się stojących przede mną 
wyzwań.  Pracowałem jako nauczyciel, informatyk, ma-
larz pokojowy, socjolog. Byłem także menedżerem � rmy 
budowlanej.

W  2002 roku zostałem wybrany  Burmistrzem Mia-
sta i Gminy Baranów Sandomierski. Cztery lata później 
mieszkańcy gminy po raz kolejny obdarzyli mnie manda-
tem zaufania. Pełniłem również funkcję Starosty Powiatu 
Tarnobrzeskiego.

W  Sejmie zasiadam w  Komisji Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Polityki Senio-
ralnej  oraz Komisji Infrastruktury. Zainicjowałem  Zespół 
Parlamentarny do Spraw Powodziowych.

W  gazecie, którą trzymacie Państwo w  dłoniach 
znajdziecie opis tylko niektórych spraw, które zaini-
cjowałem przez ostatnie cztery lata będąc w Sejmie. 
Więcej o  moich inicjatywach i  działaniach na rzecz 
naszego regionu znajdziecie Państwo na moich stro-
nach internetowych.

Z wyrazami szacunku
MIROSŁAW PLUTA

Poseł na Sejm RP 

„Drugi człowiek
jest najważniejszy”

– to dewiza, która przyświeca 
pracy parlamentarnej Mirosława Pluty

Będąc Posłem, Starostą Powiatu Tarnobrze-
skiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski udowodnił, że jest bardzo do-
brym menedżerem i gospodarzem.

Dzięki niejednokrotnie nowatorskim 
pomysłom pozyskał bardzo duże środki 
pieniężne na realizację projektów współ� -
nansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
między innymi były to: wniosek na rewita-
lizację terenów zdegradowanych, program 
zabezpieczeń powodziowych, wniosek na 
rewitalizację miast, kursy przygotowujące do 
wykonywania niektórych zawodów poszuki-
wanych na rynku pracy czy świetlice integra-
cyjne w sołectwach.

Poseł Mirosław Pluta skutecznie walczył 
o  utrzymanie miejsc pracy w  Tarnobrzegu 
(np. tarnobrzeski WIOŚ, oddział Sanepidu czy 
Pogotowie Gazownicze). Bierze także udział 
w mediacjach, tam gdzie jest o to poproszony 
(np. mediacje pielęgniarek i  dyrekcji tarno-
brzeskiego szpitala).

Poseł Mirosław Pluta posiada dużą wie-
dzę i doświadczenie w pracy w parlamencie 
i samorządzie. Zna bardzo dobrze problemy 
mieszkańców naszego regionu. Ma także 
dużo pomysłów na usprawnienie admini-
stracji, a co ważne jest skuteczny w działaniu. 

Poprzez te właśnie cechy i wspólne działa-
nia z innymi, Mirosław Pluta potra�  skutecz-
nie osiągać cele.

Moje głosowania.
Udział w  głosowaniach: 99.87% czyli 5339 

z 5346 głosowań.

Niektóre z  ważnych interpelacji podej-
mowanych przez posła na rzecz mieszkań-
ców naszego regionu.
 1.  W sprawie możliwości odlesienia terenów 

w  gm. Nowa Dęba w  celu przeznaczenia 
tych terenów pod inwestycje.

 2.  W  sprawie refundacji kosztów ponoszo-
nych przez gminy na dzieci niezamieszkałe 
na terenie gminy, uczęszczające do przed-
szkoli publicznych i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez gminy.

 3.  W  sprawie najnowszego raportu CBOS-
-u  o  ogródkach działkowych i  postulatów 
Polskiego Związku Działkowców w  obronie 
korzystnych przepisów dotyczących działek.

 4.  W sprawie promocji szkolnictwa zawodo-
wego i trudnej sytuacji wielu szkół zawo-
dowych w całym kraju. 

 5.  W sprawie zasiłku rodzinnego i pozostałych 
świadczeń rodzinnych.

 6.  W sprawie świadczeń pielęgnacyjnych dla 
rolników.

 7.  W sprawie wsparcia dla tzw. dużych rodzin 
3+ i 4+.

 8.  W sprawie programu „Mieszkanie dla mło-
dych”.

 9.  W sprawie niskich wynagrodzeń pielęgnia-
rek i położnych z Tarnobrzega.

10.  W sprawie bezpłatnych leków dla inwalidów 
wojennych oraz osób po 75. roku życia.

Niektóre z  ważnych zapytań posła  
w sprawie mieszkańców naszego regionu, 
którym nadano bieg.

1.  W sprawie przyszłości Zespołu Pałacowo-Par-
kowego w Baranowie Sandomierskim.

2.  W sprawie możliwości zachowania uprawnień 
emerytalnych przez pracowników kopalń siarki.

3.  W  sprawie świadczeń przedemerytalnych 
w świetle nowej ustawy emerytalnej.

4.  W sprawie szans na odzyskanie i zagospo-
darowanie terenów po byłej Kopalni Siarki 
w Jeziórku przez rodowitych członków wy-
siedlonych rodzin.

5.  W  sprawie ewentualnej możliwości lokali-
zacji farm wiatrowych na terenie pow. Tar-
nobrzeskiego.

Kilka przykładów ważnych pytań posła 
na rzecz mieszkańców naszego regionu 
w sprawach bieżących.
1.  W sprawie „wygaszania” posterunków Policji 

w małych miejscowościach.
2.  W sprawie przedłużenia czasu działania spe-

cjalnych stref ekonomicznych.
3.  W  sprawie środków na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych w 2013 r.
4.  W sprawie wzorów dokumentów stosowa-

nych na potrzeby ewidencji odpadów.

5.  W  sprawie do� nansowania z  programów 
unijnych przeznaczonego na skanalizowanie 
gminy 

6.  W  sprawie przedsiębiorców (reprezentują-
cych ok. 500 małych i średnich � rm) poszko-
dowanych w ramach tzw. usługi outsourcingu 
pracowniczego przez � rmy: Royal sp. z  o.o., 
K.U.K.-E.F.I, Sac-Met sp. z o.o. oraz Centrum Ni-
derlandzkie sp. z o.o. 

Aktywność poselska do 17.07.2015 r.
•  Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu - liczba 

wypowiedzi: 94.
• Interpelacje, którym nadano bieg: 110.
• Zapytania, którym nadano bieg: 19.
• Pytania w sprawach bieżących: 16. 

Przynależność do komisji:
•  Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży od 17-11-

2011 do 24-04-2014.
Obecnie:
•  Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa,
• Komisja Infrastruktury,
• Komisja Polityki Senioralnej.

Moja praca w Sejmie

DRODZY CZYTELNICY!   Więcej wiadomości na temat mojej działalności 
na rzecz mieszkańców naszego regionu znajdziecie na kolejnych stronach gazety. 
Zapraszam też na moje strony internetowe:

http://www.miroslawpluta.eu/
https://www.facebook.com/poselpluta?fref=ts 
https://nk.pl/main?target=%2Fpro� le%2F40573827
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Wspieram działania 
na rzecz rozwoju naszego regionu
DZIAŁALNOŚĆ 
POSELSKA  
2011-2015
  Dyżury poselskie - cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Wciąż zgłasza się do Posła 
bardzo wiele osób z  prośbą o  pomoc lub 
poradę, gdyż sami nie są w stanie uporać się 
ze swoimi problemami. 

W  okresie czteroletniej kadencji wzięło 
w nich udział ok. 1000 mieszkańców nasze-
go regionu, w  tym Tarnobrzega oraz gmin 
Powiatu Tarnobrzeskiego (Gorzyce, Grębów, 
Nowa Dęba i Baranów Sandomierski). 

   Darmowe porady prawne - udzielane przez 
zaprzyjaźnionych radców prawnych oferowa-
ne są mieszkańcom regionu od samego po-
czątku działalności biura.

  Listy – poseł nadal otrzymuję bardzo dużo 
listów od mieszkańców. Kontakt za pośred-
nictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej 
(www.miroslawpluta.eu), facebooka, naszej-
-klasy, jest dla  Posła Mirosława Pluty równie 
ważny, co kontakt osobisty. Na wszystkie 
Państwa listy Poseł stara się odpowiadać.

   Zaproszenia – poseł otrzymuje ich bardzo 
dużo za co serdecznie dziękuje. Przeprasza 
zarazem, że nie może być wszędzie tam, gdzie 
jest zapraszany. Oto przykładowe uroczysto-
ści, w  których brał udział Poseł Pluta:  sesja 
Powiatu Tarnobrzeskiego połączona ze spo-
tkaniem opłatkowym, a jednym z elementów 
spotkania w nowodębskim domu kultury było 
uhonorowanie internowanych działaczy NSZZ 
„Solidarność” z terenu Powiatu Tarnobrzeskie-
go, Wigilia Lasowiacka w Baranowie Sando-
mierskim, 55-lecia Klubu Sportowego Siarka 
Tarnobrzeg , spotkanie noworoczne w Jamni-
cy, wieczór z  kolędą w  Dymitrowie Dużym, 
spotkanie  w Muzeum Regionalnym w Stalo-
wej Woli na otwarciu wystawy „Czas to świ-
nia”, uczestnictwo  w  100-leciu urodzin Anny 
Konias ze Stalów, otwarte spotkanie z miesz-
kańcami Gorzyc w Sali Wykładowej przy ul. 
Plac Handlowy,  jubileuszu złotych, diamen-
towych i żelaznych godów w Baranowie San-
domierskim oraz konferencja w Tarnobrzegu, 
gdzie dyskutowano o stanie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego w  naszym regionie, 
25 lat samorządu terytorialnego w Kolbuszo-
wej, Bojanowie i Padwi Narodowej. 

   Rozmawia z dziennikarzami lokalnych me-
diów (Radio Leliwa, Tygodnik Nadwiślański, 
Echo Dnia, iTV Wisła, Miejska Telewizja Tarno-
brzeg, Telewizja Lokalna Tarnobrzeg, Radio 
Rzeszów, Echo Dnia, Super Nowości, Tygo-
dnik Sztafeta), z którymi dzielił się informacja-
mi z podejmowanych inicjatyw poselskich. 

  Patronaty honorowe – poseł obejmuje 
swym patronatem szereg inicjatyw regional-
nych m.in.  akcję „Mam Haka Na Raka” w LO 
z Grębowa  czy Turniej Placówek Opiekuń-
czo Wychowawczych w  piłce halowej, na 
obiektach ZS nr 1 w Nowej Dębie.

   Gości w Sejmie wycieczki z naszego regio-
nu. Ostatnio na ul. Wiejskiej gościli przedsta-
wiciele Młodzieżowej Rady Gminy Grębów  
i  laureaci konkursu odbywającego się pod 
patronatem posła Pluty – „Świadomy, młody 
obywatel”, uczniowie tarnobrzeskich Liceum 
Ogólnokształcącego i Liceum Społecznego.

   W  Rzeszowie odebrał medal „Z  okazji 
20-lecia powołania Państwowej Straży Po-
żarnej”.

Dożynki w Woli Baranowskiej.

Na zaproszenie Posła Pluty uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej 
Dębie gościli Sejmie.

Otwarcie Orlika w Grębowie.

Sala Kolumnowa Sejmu. Poseł Mirosław Pluta przyjmuje  zaświad-
czenie o wyborze.

Parlamentarzysta dziękuje 
za dotychczasową współpracę 

oraz zaufanie.
Jest do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do Biur posła Mirosława Pluty: 
w Tarnobrzegu: ul. Józefa Piłsudskiego 8 

w Gorzycach: ul. Plac Handlowy 3A 
w Grębowie: Grębów 394

w Nowej Dębie: al. Zwycięstwa 2/12

Wsparcie w pozyskaniu środków na modernizację 
infrastruktury sportowej
Pozytywny finał starań Posła M. Pluty. Tylko w 2015 roku w Minister-

stwie Sportu udało się pozyskać środki na modernizację infrastruktury 
sportowej w  regionie. Na remont krytej pływalni na terenie MOSiR 
w Tarnobrzegu otrzymamy 150 000 zł (w 2015 roku) i 191 600 zł (w 2016 
roku), a na remont hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie 
178 300 zł w 2015 roku. Na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego 
w Nowej Dębie – 100 000 zł w 2015 roku i 773 600 w 2016 r.

W  latach poprzednich dzięki staraniom Posła M. Pluty pozyskano 
środki na modernizacje infrastruktury sportowej m.in. w gminie Cmolas 
(ok. 1 mln zł) oraz gminie Bojanów (ok. 1,5 mln zł na remont sali gimna-
stycznej w Przyszowie). Dodatkowo sfinalizowano budowę lodowiska 
„Biały Orlik” przy ZS w  Gorzycach. Koszt zadania to 1 mln zł (udział 
budżetu państwa 300 tys. zł). Wybudowano także orliki w Nowej Dębie, 
Baranowie Sandomierskim i Grębowie – na każdy udało się pozyskać 
330 tys. zł.

Pomoc w założeniu Stowarzyszenia 
„Euro-Dziecko” w Tarnobrzegu

Pomoc w założeniu Stowarzyszenia „Euro – Dziecko” , którego celem 
jest ochrona dzieci i  młodzieży (polskiego pochodzenia lub obywa-
telstwa) w rozwoju i adaptacji utrudnionych poprzez zmianę miejsca 
zamieszkania, miejsca nauki, opiekuna prawnego oraz pozafinansowa 
pomoc ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc dla WOPR-u w Tarnobrzegu
Pomoc w przyspieszeniu uzyskania zgody dla Tarnobrzeskiego 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na wykonywanie 
ratownictwa wodnego na obszarze Jeziora Tarnobrzeskiego.

Pomoc w rozpropagowaniu informacji 
dla studentów
Pomoc w rozpropagowaniu informacji o bezpłatnych lub z 80% do-

finansowaniem (w  ramach KFS) studiów podyplomowych z  zakresu 
rachunkowości i  podatków. Koordynacją zajmuje GlobeoConsulting 
Szkolenia – doradztwo z Tarnobrzega.

Wsparcie dla budowy ciągu pieszo-rowerowego 
Tarnowska Wola-Nowa Dęba
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 9 na 

odc. Tarnowska Wola-Nowa Dęba od km 141 250 do km 141 540 wraz 
budową kładki dla pieszych o długości 290 m.

Wartość inwestycji wynosi 810.00 tys. zł.

Wsparcie w uzyskaniu środków na konserwację 
zabytków
Wsparcie Posła Mirosława Pluty, dzięki któremu z budżetu państwa 

udało się pozyskać środki na konserwację zabytków na terenie m. 
Tarnobrzega, Powiatu Tarnobrzeskiego oraz gmin: Bojanów, Padew 
Narodowa i Zaleszany.

Miasto Tarnobrzeg: spichlerz dworski (25.000 zł), Pałac w Dzikowie 
(30.000zł), budynek d. Zarządu Dóbr Tarnowskich (100.000 zł).

Gm. Padew Narodowa: kaplica w  Zadusznikach (5.000 zł), Plebania 
w Padwi Narodowej (17.193 zł). Gm. Bojanów: kościół parafialny w Stanach 
(40.000 zł), kaplica cmentarna w Stanach (30.000 zł). Gm. Zaleszany: dwór 
w Kotowej Woli (305.000 zł) Oranżeria w Zbydniowie (115.780,12 zł) ka-
pliczka Św. Floriana (20.000 zł), kapliczka Św. Florianna w Turbii (20.000 zł).

Powiat Tarnobrzeski: zamek w Baranowie Sandomierskim (29.454,80 zł), 
kościół w Baranowie Sandomierskim (18.604,61zł), kaplica w Stalach (59 
000zł), kościół w Trześni (220.000 zł), pałac w Grębowie (40.000 zł), kościół 
w Ślęzakach (20.000zł), spichlerz dworski w Trześni (39.502,14 zł), kościół 
w Skopaniu (2.000 zł), kaplica cmentarna w Grębowie (43.566,41 zł).

Wsparcie odbudowy infrastruktury po powodzi
Dzięki wsparciu Posła M. Pluty i we współpracy z samorządem udało 

się pozyskać fundusze na odbudowę infrastruktury po powodzi w Tarno-
brzegu (ponad 25 mln zł) oraz infrastruktury powiatowej (ponad 17 mln zł).

Wsparcie inwestycji drogowych w regionie
Dzięki wsparciu Posła M. Pluty i we współpracy z samorządem udało 

się pozyskać fundusze na inwestycje drogowe m.in. w Tarnobrzegu np. 
na modernizację drogi nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg, obejmu-
jącej budowę wiaduktu (ok. 12 mln zł) oraz budowę drogi w Knapach 
(gm. Baranów Sandomierski) do stacji kolejowej (570 tys. zł). Ponadto 
pozyskano środki na budowę chodnika w  ciągu drogi wojewódzkiej 
Stale – Jamnica (gm. Grębów) – koszt ok. 900 tys. zł (z tego dofinanso-
wanie z budżetu państwa 650 tys. zł).

Wsparcie budowy ciągu pieszo-rowerowego 
Motycze Poduchowne – Zaleszany

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 77 na 
odc. Motycze Poduchowne – Zaleszany od km 29 972 do km 31 558 
o długości 1 586 m.

Inwestycja planowana jest do wykonania w ciągu drogi krajowej nr 
77 od km 29 972 do km 31 558 po stronie prawej i stanowi bezpieczne 
połączenie pomiędzy miejscowościami Gorzyce, Motycze Poduchowne, 
Motycze Szlacheckie oraz Zaleszany.

Wartość inwestycji wynosi 930.00 tys. zł zadanie posiada skutecz-
ne zgłoszenie, a jego realizacja możliwa jest w 2015 roku.
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„Poseł wykazuje szczególne zainteresowanie w zakresie 
ochrony zdrowia ludności”.

Współpraca Pana Mirosława Pluty ze służbami Państwowej In-
spekcji Sanitarnej rozpoczęła się w  czasie działań podczas i  po 
powodzi w  2010 r. Od tej pory Pan Poseł wykazuje szczególne 
zainteresowanie w zakresie ochrony zdrowia ludności wspierając 
wszelkie inicjatywy służb inspekcji sanitarnej w obszarze bezpie-
czeństwa żywności, wody, środowiska, warunków pracy

Grażyna Czaderska,
Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Tarnobrzegu,

 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Rzeszowie

Znam Mirka Plutę od lat. Świetnie sprawdził się, jako samorzą-
dowiec, co przekłada się na jego pracę w parlamencie. Jest osobą 
orientującą się w problemach  regionu oraz małych, lokalnych spo-
łeczności. To człowiek gotowy udzielić pomocy każdemu, kto jej 
potrzebuje.

Kazimierz Skóra
Wójt Gminy Grębów

Wsparcie Posła M. Pluty starań o  fundusze na Punkty 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dzięki wsparciu Posła M. Pluty udało się pozyskać fundusze na 
budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
M.in. w Padwi Narodowej (430 tys.) oraz Baranowie Sandomier-
skim (535 tys.)

Wsparcie Posła M. Pluty dla strażaków.
Wsparcie Posła Mirosława Pluty, dzięki któremu udało się pozyskać 

środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. w Skopaniu (50 tys.), 
Orliskach (40 tys.), Sokolnikach (25 tys.), Chmielowie (30 tys.), Krawcach 
(20 tys.), Woli Baranowskiej (50 tys.). O pomocy dla strażaków ochot-
ników w Tarnobrzegu szerzej opowiada na łamach gazety Witold 
Kalinka, Naczelnik OSP w Tarnobrzegu os. Sobów.

„Poseł Mirosław Pluta wspierał Festiwal muzyki kame-
ralnej u samej pani Minister Kultury”.

Rok 2015 to rok kontynuacji wielu inicjatyw Samorządowego 
Ośrodka Kultury w  Nowej Dębie ale też rok rozwoju. Mieliśmy 
przyjemność organizować drugą edycję Festiwalu muzyki ka-
meralnej i organowej „Margaritae Baroci”. Obejmując patronat 
honorowy nad festiwalem, pan poseł Mirosław Pluta wspierał 
jednocześnie to ważne dla nas wydarzenie u samej pani Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której znaczące dofinanso-
wanie również dzięki temu poparciu uzyskaliśmy. Jeśli chodzi 
o  rozwój, to SOK pozyskał w  ramach projektu realizowanego 
w Narodowym Centrum Kultury środki finansowe na zakup sprzę-
tu i wyposażenie profesjonalnego studio fotograficznego, w któ-
rym wszyscy chętni mieszkańcy będą mogli spróbować swoich sił 
i szkolić się w zakresie fotografii studyjnej. Cieszę się, że i w tym 
przypadku mogliśmy liczyć na pomoc pana posła Mirosława 
Pluty jego dobrym słowem i  wskazówkami w  czasie spotkań, 
które odbyliśmy w Ministerstwie Kultury.

Myślę, że jest to dobry moment i miejsce, by przypomnieć, iż na-
sza Mała Ojczyzna ma w Polskim Parlamencie przyjaciół. W naszej 
okolicy pracują na rzecz lokalnej społeczności – również naszej 
– posłowie na Sejm RP, którzy są prawdziwymi regionalnymi pa-
triotami, pomagają rozwiązywać różnorodne problemy zarówno 
samorządom jak i zwykłym obywatelom. Jednym z nich jest pan 
poseł Mirosław Pluta, z którym współpracę bardzo sobie cenię i za 
nią mu dziękuję. Trzeba podkreślić, że przynosi ona pozytywne dla 
naszego lokalnego społeczeństwa owoce.

Krystian Rzemień
dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie

Człowiek otwarty na ludzkie problemy
Pana Mirosława Plutę poznałam jako człowieka otwartego na 

ludzkie problemy, rzetelnego i słownego. Ma szerokie spojrzenie 
na problemy społeczne. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem 
i wiedzą. Zawsze można zwrócić się z prośbą o pomoc i   poradę 
nie patrząc na godziny urzędowania. Dziękuję za dotychczasową 
pomoc.

 Krystyna Róg 
Związek Techników Medycznych Elektroradiologii 

w tarnobrzeskim szpitalu

„Nasza współpraca związana jest z  realizacją Lokalnej 
Strategii Rozwoju”.

Z  Panem Mirosławem Plutą współpracuję od ponad siedmiu 
lat. Nasza współpraca związana jest z realizacją Lokalnej Strategii 
Rozwoju dla Gmin Baranów Sandomierski, Bojanów i Nowa Dęba. 
Wdrażanie tej strategii odbywa się za pośrednictwem Stowarzy-
szenia Lasowiacka Grupa Działania, w którym Pan Mirosław Pluta 
pełni funkcję Prezesa Zarządu. Warto dodać, że w wyborach, które 
odbyły się w czerwcu 2015 roku Mirosław Pluta został jednomyślnie 
wybrany na Prezesa Zarządu głosami wszystkich dziewięciu gmin 
(Baranów Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, 
Zaleszany, Pysznica, Radomyśl n. Sanem, Zaklików), uzyskując 
poparcie 70 delegatów. Efekty naszego działania to:
1.  Zrealizowane inwestycje w każdej miejscowości w Gminach Bara-

nów Sandomierski, Bojanów i Nowa Dęba; zrealizowane w ciągu 
ostatnich siedmiu lat inwestycje przekraczające 6 milionów zł.

2.  Tysiące osób uczestniczące w  współfinansowanych przez nas 
wydarzeniach.

3. Dziesiątki wspartych finansowo organizacji pozarządowych.
4.   Dbałość o rozwój sportu, kultury i turystyki.

Aktualnie stoimy przed możliwością pozyskania na naszą dzia-
łalność blisko czternastu milionów złotych, zmianą obszaru naszej 
działalności, rozszerzeniem go na tereny obejmujące powiat tarno-
brzeski i stalowowolski.

Piotr Pastuła
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania

„Poseł jest człowiekiem, który ma bardzo dobry kontakt 
z młodzieżą”.

O  Pośle Mirosławie Plucie mogę powiedzieć z  całą pewnością, 
że jest człowiekiem, który ma bardzo dobry kontakt z  młodzieżą. 
Od wielu lat stara się pomagać ludziom młodym, co sprawia, że 
młodzież  darzy Go szczególną sympatią. W  ubiegłym roku Po-
seł zorganizował akcję pod nazwą ,,SOS Matura”, mającej na 
celu  pomoc uczniom tarnobrzeskich szkół ponadgimnazjalnych 
w przygotowaniu do matury z matematyki. Dwa razy w tygodniu, 
przez dwa miesiące, uczniowie mający problemy z  tym trudnym 
i  jednocześnie obowiązkowym przedmiotem maturalnym ja-
kim jest matematyka, mogli korzystać z  bezpłatnych lekcji, aby 
solidnie powtórzyć materiał. Poseł poprosił mnie o  to, abym po-
prowadził takie zajęcia. Przyjąłem propozycję, bo zawsze lubię 
wspierać pożyteczne i  ciekawe inicjatywy. Okazało się, że projekt 
był na tyle trafiony, że w  tym roku szkolnym został powtórzony  
i skorzystało z niego  ponad stu dwudziestu uczniów z różnych szkół 
tarnobrzeskich i   nie tylko. Również ciekawym pomysłem ze stro-
ny pana Pluty było zorganizowanie  konkursu dla uczniów szkół 
średnich, pod nazwą ,,Świadomy Młody Obywatel”, który trwa 
już kilka lat i  cieszy się dużą popularnością. W  konkursie tym od 
pierwszej edycji startują również uczniowie naszego liceum. Za-
wsze laureaci , oprócz nagród rzeczowych,  otrzymują darmowe 
wycieczki , bądź do Warszawy, gdzie między innymi zwiedzają 
Sejm, bądź do Brukseli, do siedziby Parlamentu Europejskiego. Po-
nieważ podczas tych wyjazdów uczniowie są szczególnymi gośćmi 
pana Posła, więc zwiedzanie jest okraszone różnymi atrakcjami.  
Muszę powiedzieć, że dzięki otwartości pana Pluty na współpracę 
 z młodzieżą, uczniowie naszej szkoły wielokrotnie z niej korzystali. 
W tym roku szkolnym nowo wybrany Samorząd Uczniowski  dzięki 
Posłowi miał okazję zwiedzić dokładnie gmach Sejmu. Zimą na za-
proszenie pana Pluty młodzież mogła poszaleć na stoku narciarskim, 
na którym zorganizowano ciekawe zawody narciarskie, zaś wiosną 
na tarnobrzeskim rynku uczniowie szkoły uczestniczyli w akcji rozda-
wania ludziom flag i konstytucji. To tylko niektóre z form współpracy. 
Było ich bowiem na przełomie kilku lat znacznie więcej.

Paweł Dobrowolski
Dyrektor ZSS nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

„Poseł Mirosław Pluta udowodnił swoją postawą deter-
minację i pozytywne zaangażowanie dla mieszkańców”.

Jako naczelnik OSP w Tarnobrzegu os. Sobów jestem wdzięczny 
Posłowi Mirosławowi Plucie za dotychczasową współpracę i po-
moc. Mam na myśli nie tylko pomoc w  kwestiach doposażenia 
jednostki OSP w Sobowie, ale również pomoc i doradztwo w spra-
wach organizacyjnych. Nasza współpraca dotyczy nie tylko spraw 
sprzętowych i pożarniczych, ale również kwestii związanych z ży-
ciem codziennym i organizacyjnym mieszkańców osiedla Sobów, 
którzy angażują się w działalność społeczną. Poseł Mirosław Pluta 
jako człowiek piastujący wcześniej funkcję Burmistrza Baranowa 

Sandomierskiego udowodnił swoją postawą determinację i  po-
zytywne zaangażowanie dla mieszkańców, co konsekwentnie 
kontynuuje jako Poseł Ziemi Tarnobrzeskiej.

Jesteśmy wdzięczni również za wsparcie w uzyskaniu promesy 
i środków w kwocie 25 tyś złotych, które zostaną wykorzystane na 
wyposażenie i odnowienie pomieszczeń, które wymagały remontu 
po powodzi w 2010 roku, co przyczyni się do lepszego funkcjono-
wania naszej jednostki.

 Witold Kalinka
Naczelnik OSP w Tarnobrzegu os. Sobów

Przykład kompleksowej współpracy Posła Mirosława 
Pluty z PWSZ w Tarnobrzegu.

Pan Poseł Mirosław Pluta był i  jest czynnie zaangażowany 
w działania podejmowane przez władze Uczelni, mające na celu 
realizację nowego modelu funkcjonowania PWSZ w Tarnobrzegu.

Osobiście uczestniczył w budowaniu merytorycznych kontaktów 
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dalszego 
rozwoju PWSZ w Tarnobrzegu. Przedstawiał i uzasadniał potrzeby 
środowiska tarnobrzeskiego podczas wizyt roboczych Rektora 
PWSZ u Pani minister dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz v-ce 
minister Pani dr hab. Darii Lipińskiej-Nałęcz. W rozmowach tych 
konsekwentnie wskazywał na ogromny potencjał związany z roz-
wojem i możliwościami Uczelni oraz na znaczenie tego faktu dla 
środowiska lokalnego. Był współorganizatorem wizyty na Uczelni 
v-ce minister Darii Lipińskiej-Nałęcz, która dokonała uroczystego 
otwarcia Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, wyrażając rów-
nocześnie uznanie dla przyjętego kierunku rozwoju Uczelni oraz 
deklarując wsparcie w podejmowanych przedsięwzięciach. Dzia-
łania podejmowane przez Pana Posła mają szczególne znaczenie 
dla pozyskania przychylności Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego w zakresie dalszego rozwoju Uczelni.

Niezwykle ważne znaczenie mają też podejmowane przez Pana 
Posła Mirosława Plutę inicjatywy dotyczące pozyskania wsparcia i roz-
woju współpracy ze środowiskiem lokalnym. Dotyczą one zarówno 
struktur samorządowych, jak i poszczególnych grup pracodawców. 
Wprowadzone od 2012 r. nowe kierunki studiów o profilu praktycznym: 
Turystyka i rekreacja (2012 r.), Bezpieczeństwo wewnętrzne (2013 r.), Pie-
lęgniarstwo oraz Finanse i rachunkowość (2014 r.), oraz planowane od 
roku akademickiego 2015/2016 trzy kolejne: Ekonomia menedżerska, 
Gospodarka turystyczna i gastronomia oraz Praca socjalna, wyma-
gają nie tylko pozytywnej decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, ale też zabezpieczenia środków finansowych i wsparcia 
środowiska lokalnych pracodawców.  Ma to bowiem związek z reali-
zacją zajęć praktycznych, prowadzonych przez praktyków zawodu 
i  koniecznością odbywania w  naturalnym środowisku pracy trzy-
miesięcznych praktyk studenckich. Nowe kierunki generują koszty 
związane z zapewnieniem stosownej do potrzeb zajęć praktycznych 
bazy dydaktycznej, w tym pracowni specjalistycznych. We wszystkich 
tego rodzaju działaniach Pan Poseł zawsze wspierał i wspiera Uczelnię. 
Podkreślić należy Jego znaczący wkład w promowanie na Podkar-
paciu nowotworzonych w Uczelni kierunków studiów jak i osiągnięć 
naukowych i sportowych młodzieży akademickiej.

Należy mocno zaakcentować, iż Pan Poseł czynił starania w Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pozyskanie przez Uczel-
nię funduszy na rozbudowę infrastruktury dydaktycznej. Pomoc ta 
ukierunkowana jest na zakup wyposażenia pracowni umiejętności 
zawodowych koniecznych do prowadzenia przez Uczelnię kształ-
cenia studentów na kierunkach o profilu praktycznym.  

Pan Poseł Mirosław Pluta chętnie i konsekwentnie wspiera przed-
sięwzięcia o charakterze dydaktyczno-naukowym, m.in. kilkakrotnie 
obejmował honorowy patronat nad konferencjami i  sympozjami 
organizowanymi przez Uczelnię we współpracy z lokalnymi instytu-
cjami, organizacjami i przedsiębiorcami, czynnie w nich uczestnicząc. 
W  ostatnim czasie wyraził zainteresowanie współpracą z  Uczelnię 
w zakresie współtworzenia warunków odbywania przez studentów 
praktyk i staży zawodowych we Francji i Wielkiej Brytanii. 

Tak duże zaangażowanie Pana Posła Mirosława Pluty w  rozwój 
Uczelni, a zwłaszcza w wielopłaszczyznowe wsparcie podejmowanych 
przez władze Uczelni inicjatyw nakierowanych na tworzenie nowych 
perspektywicznych kierunków studiów o profilu praktycznym, pozwa-
la żywić przekonanie, że dalsze, wspólne działania przyniosą kolejne, 
pozytywne rezultaty, a PWSZ w Tarnobrzegu osiągać będzie dalsze 
sukcesy z korzyścią dla studentów jak i całego Podkarpacia. 

dr Paweł Maciaszczyk 
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Współpracuję
z samorządami, instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi
Na zaproszenie Posła M. Pluty w Tarnobrzegu gościli m.in. Premier, D. Tusk, Marszałek Sejmu RP,  
G. Schetyna, Minister Sprawiedliwości, J. Gowin, a ostatnio Wiceminister Edukacji, U. Augustyn.
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W ciągu swojej 4 letniej kadencji zorgani-
zowałem wiele konkursów  i  akcji zawsze 
zapraszając do współpracy różne instytucje 
czy osoby prywatne. Moje akcje cieszyły się 
dużym powodzeniem i były bardzo dobrze 
obierane przez mieszańców.  

„Świadomy, młody obywatel”
Najdłuższą historię 

ma konkurs „Świadomy, 
młody obywatel”, który 
odbywał się już czte-
ry razy z  rzędu. W  ko-
lejnych latach temat 
konkursu był inny i na-
wiązywał do wydarzeń 
politycznych w  kraju. 
Rok rocznie konkurs 
gromadził około dzie-

więćdziesięciu  uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z miasta 
Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego.

 „SOS MATURA”

Wychodząc naprzeciw młodzieży zorganizowałem dwie 
edycje akcji  „SOS MATURA” które miały na celu pomóc 
młodzieży w  przygotowaniach do matury z  matematyki. 
W ciągu dwóch lat z  korepetycji skorzystało łącznie  ponad 
200 osób. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, które 
prowadzili znakomici nauczyciele matematyki Pan Paweł 
Dobrowolski – Dyrektor ZSS im. Hetmana Jana Tarnowskie-
go w Tarnobrzegu, nauczyciel akademicki pan Przemysław 
Leończyk PWSZ w  Tarnobrzegu oraz Pani Danuta Tabor 
nauczyciel matematyki LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu.

„Najsprawniejszy strażak”
 Po raz pierwszy w roku 2014 wspólnie z Przewodniczą-

cymi Rad Miejskich, zorganizowaliśmy w gminach Grębów, 
Gorzyce, Baranów Sand. 
Nowa Dęba, Padew Na-
rodowa, konkurs na 
Najsprawniejszego Stra-
żaka w  każdej gminie. 
Pomysł konkursu bar-
dzo spodobał się stra-
żakom –ochotnikom, 
więc postanowiłem 
o ponowne podjęcie tej 
inicjatywy w  tym roku 
zapraszając do udziału 
kolejne gminy Bojanów i  Zaleszany. Konkurs odbywa się 
w czasie zawodów strażackich w poszczególnych gminach. 
Jest to konkurs indywidualny, polegający na pokonaniu 
tzw. pożarniczego toru przeszkód w jak najkrótszym czasie.  

 „Cztery Pory Roku”
Wśród różnych inicja-

tyw każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. W styczniu 
2014 roku ogłoszony zo-
stał konkurs fotograficzny. 
Celem  którego było po-
kazanie piękna przyrody, 
otaczającego nas świata 
przez cztery pory roku. 
W maju 2015 roku odbyło 
się rozstrzygnięcie oraz 
wernisaż połączony z wrę-
czeniem nagród. 

„Promocja spożycia karpia”

W okresie świąt Bożego Narodzenia, Poseł Mirosław Plu-
ta zachęcał do kultywowania spożycia karpia organizując 
krótkie akcje  - promocji karpia od okolicznych hodowców.  

„Spartakiada Emerytów 
i Rencistów”

W roku 2014 z mojej  inicjatywy zorganizowana została 
Spartakiada Emerytów i  Rencistów w  Baranowie Sando-
mierskim. Była to pierwsza tego typu impreza na terenie 
powiatu tarnobrzeskiego, czynny udział w  tej imprezie 
wzięło 138 emerytów i  rencistów, którzy swych sił pró-
bowali w  8 konkurencjach sportowych. Bardzo szanuję 
osoby starsze w miarę wolnego czasu korzystam z różnego 
rodzaju zaproszeń na spotkania organizowane przez śro-
dowiska emeryckie. 

„I Drużynowy Zjazd Narciarski”

W okresie zimy, chcąc zachęcić mieszkańców regionu do 
korzystania ze stoku narciarskiego w Siedleszczanach zor-
ganizowałem I Drużynowy Zjazd Narciarski, w którym swój 
udział zgłosiło 5 drużyn reprezentujących samorządowców, 
nauczycieli, dyrektorów oraz  młodzież z dwóch szkół po-
nadgimnazjalnych.

„Flaga i Konstytucja 
w każdym domu”

Do  tego jak waż-
ne dla Polaka są 
symbole narodowe 
przekonywałem 
wraz z  młodzieżą 
gimnazjalną, kiedy 
to przed dniem flagi 
i  dniem Konstytucji 
3 Maja rozdawałem 
napotkanym prze-
chodniom na Placu 
Bartosza Głowackie-
go flagi Polski oraz 
tekst Konstytucji RP.

„Tu mieszkam, tu żyję moja 
miejscowość w moich oczach”

W  2014 roku zrodził się pomysł, aby młodzież napisała 
o  swojej miejscowości, osobach z  najbliższego otoczenia, 
co się im podoba, a  co chcieliby zmienić. Uwieńczeniem 
tej inicjatywy było wydanie książki  z utworami młodzieży 
gimnazjalnej. Swoje prace do konkursu zgłosiło 39 uczest-
ników, każdy otrzymał książkę w  której prezentuje swoje 
talenty literackie. W roku bieżącym do konkursu przystąpiło 
52 osoby, reprezentujące 8 gmin (Baranów Sandomierski, 
Bojanów, Cmolas, Gorzyce, Grębów, Padew Narodowa, Tar-
nobrzeg, Zaleszany). Najlepsze prace zostały nagrodzone 
nagrodami rzeczowymi, a  wszyscy uczestnicy otrzymali 
publikację z własnymi utworami.

Konkurs dla działkowców 

 ,,Na najlepiej zagospodarowaną działkę pod względem 
ilości  upraw roślin przeznaczonych do konsumpcji’’ oraz ,,Na 
Największą Liczbę Roślin Ozdobnych’’.

Jak już wspomniałem konkursy skierowane były do rożnych 
środowisk. Kolejną inicjatywą był konkurs dla działkowców, 
którego celem było zachęcanie właścicieli ogródków dział-
kowych do uprawy gatunków roślin jadanych w tym warzyw 
i owoców oraz dbanie o estetyczny wygląd ogrodu oraz wy-
korzystanie organicznych nawozów – kompost  do polepsze-
nia żyzności gleby.  Pierwszy konkurs odbył się w 2014 roku, 
oraz w roku bieżącym ogłoszony został kolejny raz. 

„Kabaret dla dzieci”

 Pod koniec maja 2015 roku, z okazji zbliżającego się Dnia 
Dziecka, we współpracy z  Krzysztofem Pitrą Wicestarostą 
Powiatu Tarnobrzeskiego, Robertem Plutą Wójtem Gminy 
Padew Narodowa, Krystyną Kozieją Radną Powiatu Tarno-
brzeskiego, Jerzym Sudołem oraz  Dariuszem Bukowskim, 
zaprosiliśmy krakowski kabaret dla dzieci. Aktorzy scen 
krakowskich zabawiali dzieci znanymi tekstami bajek Jana 
Brzechwy. Kabaret obejrzały dzieci z przedszkoli i szkół pod-
stawowych w Padwi Narodowej, Woli Baranowskiej Nowej 
Dębie, Gorzycach, Grębowie i Tarnobrzegu.  

Angażuję się w różnego typu przedsięwzięcia 
kulturalne i oświatowe

Opracowanie:  Wioletta Durda-Chwałek,
 Barbara Kornas, Wojciech Lis.
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