


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 bardzo ważny element rozwoju. Umożliwia to Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg (Fundusz Dróg Samorządowych). Do tej pory powiat lęborski otrzymał 
z programu ponad 18 mln zł.

Kluczowa jest budowa drogi ekspresowej S6. Inwestycja znajduje się już na etapie realizacji. 
Bardzo się cieszę, że prace nabierają tempa i w niedalekiej przyszłości będziemy podróżować szybciej 
i bezpieczniej.

Rozwój to nie tylko nowe drogi i budynki. To również kultura. W Łebie powstanie Muzeum Archeologii 
Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Ta szacowana na niemal 40 mln zł inwestycja to miejsce, gdzie 
odkryjemy tajemnice i bezcenne dziedzictwo kulturowe, które skrywa nasze morze.

Dobra uczelnia, to silny region. Minione miesiące, to dynamiczny rozwój Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
Uczelnia stale poszerza swoją ofertę dydaktyczną o nowe kierunki, takie jak prawo czy logistyka, a także 
laboratoria i sale dydaktyczne. Dzięki rządowemu wsparciu, region zyskuje ośrodek akademicki, który 
kładzie nacisk na nowoczesne i praktyczne kształcenie. Studia na Akademii Pomorskiej to możliwość zdo-
bywania wiedzy i nowych umiejętności. To także lepsza perspektywa zawodowa dla mieszkańców regio-
nu - w tym również z ziemi lęborskiej. Jednym z głównych przedsięwzięć, które jest w trakcie realizacji, to 
przebudowa zabytkowej wojskowej stołówki na wielofunkcyjną i nowoczesną aulę. Skorzystają z niej nie 
tylko studenci, ale także wszyscy mieszkańcy.

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



W ŁEBIE 
POZNAMY 

TAJEMNICE 

BAŁTYKU!
W Łebie rusza budowa Muzeum Archeologii Pod-
wodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Będzie to praw-
dziwa gratka dla miłośników polskiego morza. 
W salach ekspozycyjnych o łącznej wielkości 
6 tys. m2 obejrzymy słowiańskie łodzie z czasów
wikingów, sztukę szkutniczą, wraki i obiekty zbada-
ne i wydobyte w czasie podwodnych badań arche-
ologicznych oraz wiele innych eksponatów. Muzeum 
przybliży nam również zagadnienia związane z fauną 
i fl orą Morza Bałtyckiego, portami rybackimi oraz ra-
townictwem morskim. Będzie to oddział gdańskiego 
Narodowego Muzeum Morskiego. Rząd przeznaczył na 
budowę muzeum pierwsze 5 mln zł. A niedługo kolejne 
środki popłyną na ten cel. Całość inwestycji to koszt 
ok. 40 mln zł. 

Muzeum nie musi 
być nudne!
Łebskie muzeum zatroszczy się również o najmłodszych 
gości. Sprawi, że wizyta w muzeum nie będzie nudną lek-
cją a prawdziwą przygodą! Wszystko za sprawą interak-
tywnych stanowisk, które pomogą zrozumieć zagadnie-
nia z zakresu praw fi zyki, podstaw nawigacji, czy rodzajów 
ryb i ratownictwa morskiego.

“

Morze Bałtyckie to nieodłączny element naszej historii, tożsamo-
ści i kultury. Bardzo się cieszę, że w Łebie powstanie interaktywne 
Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego, dzię-
ki któremu odkryjemy to, co skrywa dno naszego morza. Budowa 
muzeum to ogromna zasługa ministra Piotra Müllera i m.in. wło-
darzy miasta. Już niebawem mieszkańcy tego pięknego regionu 
oraz turyści będą mogli korzystać z tej wyjątkowej atrakcji 

- powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa 
narodowego prof. Piotr Gliński
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Inwestycja podzielona jest na cztery odcinki:

• Lębork-DK6 (Bożepole Wielkie): 22 km - blisko 1,4 mld zł
• Słupsk-Lębork: 49,6 km - blisko 2,9 mld zł
• Koszalin-Sławno-Słupsk: 46,2 km - 2,6 mld zł
• Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej: 31,7 km- 2,2 mld zł

Budowa drogi S6 trwa już na odcinkach Bożepole Wie-
kie– Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia

Wielki Kack. Zakończenie wykonywania robót na aktual-
nych odcinkach jest planowane w drugiej połowie 2021 r.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
dotrzymuje słowa!

RZĄDOWE 
DOFINANSOWANIA 
NA NOWE DROGI 

W REGIONIE

“

Ważne! Inwestycja przybliży Lębork z Trójmia-
stem. Dzięki trasie S6 dotrzemy do Gdyni na-
wet kilkadziesiąt minut szybciej omijając często 
zakorkowane Wejherowo, Rumię i Redę. O kilkana-
ście minut szybciej dotrzemy też do Słupska, dzięki 
bezkolizyjnym przejazdom i bezpiecznej drodze.

Trwają zaawansowane prace nad priorytetową dla 
mieszkańców regionu i najważniejszą trasą dro-
gową Pomorza - S6. Droga to przede wszystkim ła-
twiejsza komunikacja dla lokalnej społeczności, ale 
też lepszy dojazd dla turystów. W październiku 2020 r. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
ogłosiła przetarg na budowę kolejnego odcinka 
-pomiędzy Bożympolem Wielkim a Lęborkiem (Leśnice) 
oraz na drugą jezdnię obwodnicy Słupska.

Natomiast w listopadzie i w grudniu 2020 r.  zosta-
ły ogłoszone przetargi na odcinek Lębork - Słupsk. 
Trzy przetargi wchodzące w skład tego odcinka to:

� Bobrowniki - Skórowo
� Skórowo - Leśnice
� Redzikowo - Bobrowniki

Udowadniamy, że dotrzymujemy słowa. 
Ogłosiliśmy przetargi na budowę odcinków 
trasy S6 Bożepole Wielkie - Lębork (Leśnice) 
i długo wyczekiwany Lębork - Słupsk. 
Bardzo się cieszę z szybkiego tempa realizacji 
tej inwestycji jakiego nabrała po wizytach 
Prezydenta Andrzeja Dudy w Lęborku i Pre-
miera Mateusza Morawieckiego w Słupsku

– podkreśla poseł Piotr Müller
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“
Jestem bardzo wdzięczny panu ministrowi za wsparcie i 
olbrzymie zaangażowanie w sprawy naszej uczelni. Ostatnie 
dwa lata to wiele inwestycji i projektów, których nie 
moglibyśmy zrealizować bez rządowego dofi nansowania

– prof. Zbigniew Osadowski, rektor AP w Słupsku

“

Inwestujemy 
w Akademię 
Pomorską w Słupsku
rozwój uczelni to silny region

Minione miesiące, to dynamiczny rozwój Akademii 
Pomorskiej w Słupsku. Uczelnia stale poszerza swoją 
ofertę dydaktyczną o nowe kierunki, takie jak prawo 
czy logistyka, a także laboratoria i sale dydaktycz-
ne. Dzięki rządowemu wsparciu, region zyskuje ośro-
dek akademicki, który kładzie nacisk na nowoczesne 
i praktyczne kształcenie oraz rozwija swoją misję 
akademicką. Uczelnia z dodatkowym rządowym 
wsparciem realizuje także liczne inwestycje. Przykła-
dem jest modernizacja zabytkowej stołówki na wie-
lofunkcyjną aulę, a także remonty budynków – w tym 
akademików i stołówki studenckiej.

Modernizacja zabytkowej stołówki! 
Powstaje aula na konferencje i koncerty.

Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała 10 mln zł 
rządowego wsparcia na renowację zabytkowego 
obiektu po dawnej stołówce wojskowej. Do tej pory 
był to zaniedbany i nieużywany budynek. Już niedłu-
go posłuży studentom i mieszkańcom! Nowa wielo-
funkcyjna aula będzie mogła pomieścić nawet 400 
osób. Oprócz zajęć akademickich będą mogły odby-
wać się tam również koncerty i konferencje. 

Prawo –  nowy kierunek  
na Akademii Pomorskiej
Bardzo się cieszę z popularności tego kierunku, ponieważ 
decyzja otworzenia go była jedną z ostatnich, które 
miałem przyjemność podjąć jako wiceminister nauki 
i szkolnictwa wyższego. Wszystkim studentom życzę 
powodzenia i wytrwałości! 

- podkreślił poseł Piotr Müller 
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Sprawdź, jakie inwestycje zrealizujemy 
w najbliższym czasie w naszym regionie! 

INWESTUJEMY

W DROGI
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Rządowy 
Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych
Sprawdź, jakie 
inwestycje zrealizujemy 
w najbliższym czasie 
w naszym regionie! 
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Rządowy 

Lepsze warunki 
dla dzieci i młodzieży 
z placówki opiekuńczo-
wychowawczej 
w powiecie
lęborskim  
W Nowej Wsi Lęborskiej powstały dwa nowocze-
sne domy - “Zakątek” i “Siedlisko”. Zamieszkały 
w  nich dzieci i młodzież   z   dotychczasowej pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy
Okrzei w Lęborku. Dzięki decyzji premiera Mate-
usza Morawieckiego, z budżtu państwa  na ten cel  
zostało przekazane 400 tys. zł. “

Nowa Wieś Lęborska zyskała bardzo dużo dzięki rządowe-
mu wsparciu. Na terenie naszej gminy udało się wybudować 
nowe domy dla dzieci i młodzieży z placówki opiekuńczo-
-wychowawczej. Remontujemy również nasze lokalne drogi. 
Małe gminy, takie jak nasza, bez dofi nansowania ze środków 
rządowych nie byłyby w stanie tak wiele zrealizować

- mówi Ryszard Wittke, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska

“
     Rząd PiS dba o najmłodszych. Bardzo się cieszę, że pan premier 
przychylił się do mojej prośby i przekazał z budżetu państwa do-
datkowe środki na tę inwestycję. Przeprowadzka do nowych do-
mów oznacza lepsze warunki do życia, nauki i zabawy dla dzieci 
i młodzieży

- powiedział poseł Piotr Müller
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Bezpieczeństwo
mieszkańców regionu 
na pierwszym miejscu!

Wspieramy naszych strażaków. To oni każdego dnia narażają własne zdrowie i życie, żebyśmy my byli 
bezpieczni. Zakup łodzi i pontonu z przyczepką, nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie – to główne 
działania, na które w latach 2018-2020 otrzymała dofi nansowanie ze środków rządowych Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Nie zapominamy też o strażakach - ochotnikach, którzy 
również mogą korzystać z dofi nansowania na zakup sprzętu albo szkolenia.

Rządowe wsparcie dla rodziców 
na wyprawkę szkolną

“
Rządowy program 300+ to wsparcie dla rodziców na zakup 
wyprawki szkolnej dla swoich pociech. Dodatkowe pieniądze 
można przeznaczyć na wydatki związane z nowym rokiem 
szkolnym. Do rodziców uczniów w wieku szkolnym w Lęborku 
i powiecie lęborskim w 2020 r. trafi ło prawie 2,5 mln zł 

- powiedziała radna sejmiku województwa pomorskiego 
Mirosława Kaczyńska “

Tarcza Antykryzysowa i Finansowa to szybkie działanie rządu 
w walce ze skutkami epidemii COVID-19. Pomoc fi nansowa jaką 
otrzymały lęborskie fi rmy to nieocenione wsparcie. Rozmawiam 
z wieloma przedsiębiorcami, którzy podkreślają, że dzięki tym 
środkom mogą łagodnie przejść przez obecny kryzys

- powiedział kierownik biura poselskiego Piotra Müllera w Lęborku 
Marcin Brodalski

Rząd wspiera fi rmy z regionu 
w czasie epidemii COVID-19
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Premier Mateusz Morawiecki zapalił znicz pod tablicą 
upamiętniającą ofi ary zbrodni na plebanii kościoła 
św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

Premier złożył kwiaty przy Obelisku Niepodległości 
na skwerze Orła Białego w Lęborku.

PRACA W SEJMIE 

– AKTYWNIE 

I SKUTECZNIE

– AKTYWNIE– AKTYWNIE

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.

Premier 

Mateusz Morawiecki 

z wizytą w Lęborku
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