Drodzy mieszkańcy regionu!
Jako poseł na Sejm RP z Pomorza przedstawiam Państwu podsumowanie z działalności poselskiej.

Od początku swojej aktywności politycznej stawiałem sobie za cel wspieranie rozwoju naszego regionu i lepszy poziom życia jego mieszkańców. Posłem na Sejm RP zostałem pod koniec grudnia
2018 r. Następnie, w wyborach jesienią 2019 r, ponownie powierzyli mi Państwo mandat poselski.

Ostatnie dwa lata to czas ważnych i pozytywnych decyzji dla naszego regionu. Cieszę się, że mogę być
ich współautorem.

Poprawa stanu infrastruktury drogowej to istotny punkt moich działań. Jest to możliwe dzięki środkom

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Funduszu Dróg Samorządowych). Program umożliwia sa-

morządom remont dróg, na które wcześniej nie było pieniędzy. Do tej pory powiat bytowski otrzymał
z programu ponad 26 mln zł.

Dobra uczelnia, to silny region. Aktywnie wspieram Akademię Pomorską w Słupsku. Ostatnie dwa lata
to wiele inwestycji, które zrealizowaliśmy. Jednym z głównych projektów, który jest w trakcie realizacji, to

przebudowa zabytkowej wojskowej stołówki na wielofunkcyjną i nowoczesną aulę. Skorzystają z niej nie
tylko studenci, ale także wszyscy mieszkańcy.

Każde kolejne środki dla regionu bytowskiego są dla mnie niezwykle istotne. Bardzo się cieszę z dota-

cji z budżetu państwa przyznanej szpitalom w powiecie bytowskim. Zdrowie i rodzina to najważniejsze
elementy jakie bezapelacyjnie musimy pielęgnować. Dlatego jestem przekonany, że są to dobrze
zainwestowane pieniądze, które wpłyną na poprawę warunków leczenia.

Aktywne działanie i współpraca to klucz do dalszego rozwoju naszego regionu. Inwestycje, które udało się
zrealizować, to dopiero początek zmian i nie koniec dobrych informacji.

Zachęcam do zapoznania się z podsumowaniem poselskim oraz do odwiedzenia mojej strony internetowej
www.naszepomorze.pl

Piotr Müller
Poseł na Sejm RP

rzecznik prasowy rządu
premiera Mateusza Morawieckiego

Klub Parlamentarny

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
Sprawdź, jakie inwestycje zrealizujemy w najbliższym czasie w naszym regionie!
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INWESTUJEMY
W DROGI
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Premier Mateusz
Morawiecki z wizytą
w Bytowie

Szef rządu odwiedził ﬁrmę Drutex.

Premier rozmawiał z mieszkańcami podczas
spaceru po bytowskim rynku.

Modernizacja
szpitala w Miastku
Jednym z głównych priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości jest

służba zdrowia. Szpital Miejski w Miastku przechodzi modernizację

“

i zyskuje nowy sprzęt dzięki rządowemu wsparciu. Dla mieszkańców
Miastka i okolic oznacza to wzrost poziomu bezpieczeństwa i lepsze
warunki leczenia!

Blisko 3 mln zł w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowe środki szpital w Miastku przeznaczy na wyposażenie oraz
modernizację – w tym głównie oddziału ginekologiczno-położniczego.

Szpital w Miastku otrzymał od rządu nowy sprzęt, który przysłuży się naszym pacjentom. Lepsze wyposażenie placówki

medycznej, to wzrost bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkań-

ców. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy walczymy z epidemią
koronawirusa

- powiedziała Renata Kiempa prezes Szpitala Miejskiego w Miastku
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PRACA W SEJMIE
– AKTYWNIE
I SKUTECZNIE
Piotr Müller – aktywny
poseł blisko mieszkańców.
Jest członkiem Parlamentarnego Zespołu ds.
Budowy Dróg Ekspresowych S6 i S11 oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Pomorza Środkowego.
Od początku objęcia mandatu poselskiego podjął
blisko tysiąc interwencji w sprawach ważnych dla
mieszkańców regionu.

Poseł Müller odwiedził
miejsca pamięci
w powiecie bytowskim
Powiat bytowski to wiele ciekawych zakątków i miejsc.
W 2020 r. minister Piotr Müller gościł w kilku z nich m.in. w Izbie Pamięci Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie w gminie Bytów. Zrekonstruowana sala lekcyjna
i obszerna wystawa, poświęcona patriotycznej działalności mniejszości polskiej w Niemczech w czasach
powojennych, to niesamowity element historii na mapie powiatu bytowskiego. Uruchomienie polskiej szkoły dla kaszubskich patriotów było niezwykle ważne, by
zachować polską tożsamość.
Poseł Piotr Müller w ostatnim czasie odwiedził również
mieszczącą się w gminie Parchowo w miejscowości
Gołczewo Izbę Regionalną. Ceglany budynek, w którym niegdyś mieściła się szkoła został przekształcony
w izbę historyczną. Znajdujące się w izbie eksponaty,
to narzędzie codziennego użytku - meble, naczynia,
których używano w kaszubskich chałupach, a które
jeszcze do dziś można spotkać w niejednym domu.
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