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.

“Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” to dla mnie

bardzo ważny projekt. Z rządowych pieniędzy do regionu traﬁ łącznie ok. 115 mln zł. Pierwsze środki już
zostały przekazane samorządom, a inwestycje są w trakcie realizacji. Jest to program, o który

region słupski zabiegał od 2008 r. Tuż po objęciu przeze mnie mandatu posła, a następnie rzecznika
prasowego rządu skutecznie doprowadziłem do jego zatwierdzenia.

Poprawa stanu infrastruktury drogowej to bardzo ważny element rozwoju. Umożliwia to Rządowy
Fundusz Rozwoju Dróg (Fundusz Dróg Samorządowych). Do tej pory Słupsk i powiat słupski otrzymały
z programu ponad 52,5 mln zł.

Kluczowa jest budowa drogi ekspresowej S6 i DK21. Obie inwestycje znajdują się już na etapie
przetargowym. Bardzo się cieszę, że prace nabierają tempa i w niedalekiej przyszłości będziemy
podróżować szybciej i bezpieczniej.

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.

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

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 blisko
mieszkańców
Poseł Piotr Müller rozdawał mieszkańcom Słupska
biało-czerwone chorągiewki i wpinki z okazji Dnia Flagi,
który w Polsce obchodzimy 2 maja.

Piotr Müller rozmawiał z młodymi
o najważniejszych sprawach regionu
w ramach „Pizzy z posłem”.
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Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
Sprawdź, jakie inwestycje zrealizujemy
w najbliższym czasie w naszym regionie!
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RZĄDOWE
DOFINANSOWANIA
NA NOWE DROGI
W REGIONIE
Dotrzymujemy słowa!
Budowa drogi ekspresowej
S6 nabiera tempa
Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa!
Trwają zaawansowane prace nad priorytetową dla
mieszkańców regionu i najważniejszą trasą drogową Pomorza - S6. Droga to przede wszystkim
łatwiejsza 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. zostały 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 Premiera Mateusza Morawieckiego
w Słupsku

– podkreśla poseł Piotr Müller

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 Wielkie – Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud Gdynia Wielki Kack. Zakończenie wykonywania robót
na aktualnych odcinkach jest planowane w drugiej
połowie 2021 r.

Ważne! Dzięki S6 z Gdyni do Słupska
pojedziemy o kilkadziesiąt minut szybciej!
Zobacz wideo z budowy drogi na www.naszepomorze.pl
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Kolejny krok
w kierunku drugiej
obwodnicy. Słupsk
i Kobylnica zyskają!
Robimy kolejny ważny krok w kierunku poprawy
stanu dróg w naszym regionie. W październiku 2020 r.
został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy obwodnicy Słupska i Kobylnicy. Będzie to druga obwodnica Słupska
(oprócz aktualnej w ramach drogi S6). To świetna
wiadomość dla wszystkich mieszkańców! Obecna
droga krajowa 21 przechodzi przez ścisłe centrum
Słupska i Kobylnicy. Trasa zostanie zrealizowana
w ramach rządowego „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”.

Będzie nowa
i bezpieczniejsza
droga ze Słupska
do Ustki
W pełni nowa i bezpieczniejsza droga ze Słupska do
Ustki, więcej chodników, zatok autobusowych
i ścieżek rowerowych. Rozbudowa drogi DK21 przechodzi do kolejnego etapu – w grudniu 2020 r.
został ogłoszony, przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, z którym ustalony zostanie szczegółowy harmonogram prac drogowych. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki
kilkudziesięciu milionom złotych, które dodatkowo
traﬁły na budowę drogi. Łączny koszt tej inwestycji
wyniesie około 100 mln zł.
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Inwestujemy
w Akademię
Pomorską w Słupsku
rozwój uczelni to silny region

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 niedługo posłuży studentom i mieszkańcom! Nowa wielofunkcyjna aula będzie mogła pomieścić nawet 400
osób. Oprócz zajęć akademickich będą mogły odbywać się tam również koncerty i konferencje.

“

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 doﬁnansowania
– prof. Zbigniew Osadowski, rektor AP w Słupsku

Prawo – nowy kierunek
na Akademii Pomorskiej

“

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 oraz rozwija swoją misję
akademicką. Uczelnia z dodatkowym rządowym
wsparciem realizuje także liczne inwestycje. Przykładem jest modernizacja zabytkowej stołówki na wielofunkcyjną aulę, a także remonty budynków – w tym
akademików i stołówki studenckiej.

Bardzo się cieszę z popularności tego kierunku, ponie-

waż 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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Wystartowała
Aktywna Akademia
(Pomorska)!
Dodatkowe zajęcia sportowe, artystyczne, naukowe i kulturalne dla mieszkańców regionu? Tak, to
możliwe! Wszystko w ramach projektu Aktywna
Akademia, który jest realizowany przez Akademię
Pomorską w Słupsku.
Aktywna Akademia to projekt zaplanowany na
5 lat (2020-2024). Na ten cel słupska uczelnia
otrzyma rocznie ok. 2 mln zł rządowego doﬁnansowania. Łącznie to aż 10 mln zł!

Ciekawe aktywności również dla dorosłych
Aktywna Akademia to nie tylko zajęcia dla najmłodszych, ale także wiele ciekawych aktywności dla
dorosłych. Turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjne,
a także ﬁlmy i zajęcia online dostępne na stronie
internetowej projektu https://aktywna.apsl.edu.pl/.

“

Sport to zdrowie
Jednym z ﬁlarów Aktywnej Akademii są zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Koszykówka, piłka nożna,
boks, a może lekkoatletyka? Dzieci, młodzież i studenci mogą spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach. W projekt zaangażowały się też kluby sportowe
– Gryf Słupsk, Grupa Sierleccy - Czarni Słupsk, Akademia Młodego Lekkoatlety i Słupski Klub Bokserski
Energa „Czarni” Słupsk.

Bardzo się cieszę, że projekt ruszył i cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. W ramach projektu

dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje i talenty pod okiem doświadczonych sportowców. Wierzę,
że Aktywna Akademia przysłuży się także rozwojo-

wi klubów sportowych, które stanowią integralną
część słupskich tradycji

– powiedział poseł Piotr Müller

str. 9

str. 10

str. 11

Przebudowa dróg, nowe
przedszkole i remont stadionu
- RUSZYŁ RZĄDOWY PROGRAM
ROZWOJU ZIEMI SŁUPSKIEJ
traﬁ do naszego regionu. Dzięki tym środkom
realizowane są już pierwsze inwestycje, które
przysłużą się wszystkim mieszkańcom.

� ponad 2,5 mln zł na przebudowę drogi gminnej
wraz z przebudową sięgaczy w Głobinie (gmina Słupsk)
� ponad 400 tys. zł na przebudowę i rozbudowę ulic:
Rzemieślniczej, Brzozowej oraz Miejskiej w Siemianicach
(gmina Słupsk)
� 360 tys. zł na budowę wielofunkcyjnego boiska
w Krępie Słupskiej (gmina Słupsk)

“

“

115 mln zł z rekompensat z tytułu
budowy tarczy antyrakietowej

Region słupski od 2015 r. rozwija się wyjątkowo prężnie. Środki rządowe

przyznane ziemi słupskiej dzięki zaangażowaniu posła Müllera, to realne inwestycje bliskie mieszkańcom. Budowa nowych dróg, placówek oświatowych są
niezwykle istotne nie tylko dla miasta Słupska, ale i okolicznych gmin. Cieszę
się z tych środków bo wiem, że dzięki nim Słupsk staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem na mapie Pomorza

- powiedział radny Rady Miejskiej w Słupsku Jacek Szaran

ponad 200 tys. zł na I etap prac
w związku z budową Centrum
Przesiadkowego w Kępicach

Poseł Piotr Müller wspiera gminę Kępice od wielu
lat. Otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie
kompleksowych zmian w centrum Kępic, m.in.

remont dworca kolejowego, a także doﬁnansowanie na budowę i modernizację kilkunastu
dróg w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Mieszkańcy naszej
gminy doceniają i widzą efekty
tych zmian, za co serdecznie

dziękuję. Wierzę, że jako poseł

z naszego regionu będzie także
w przyszłości angażował

się w inicjatywy lokalnych
samorządów

– mówi Magdalena
Majewska,

burmistrz Kępic
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blisko 3 mln zł na budowę
i wyposażenie przedszkola
we Włynkówku (gmina Słupsk)

ponad 6,5 mln zł na przebudowę
ul. Zygmunta Augusta w Słupsku

“

blisko 2 mln zł na przebudowę
i rozbudowę ulicy Spacerowej
w Siemianicach (gmina Słupsk)

700 tys. zł na rozbudowę Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Kończewie (gmina Kobylnica)

Słupskie drogi wyremontowane dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju

Dróg, wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców w trakcie epidemii COVID-19,

czy wyprawka szkolna dla rodziców uczniów rozpoczynających rok szkolny,
to tylko niektóre z wielu programów rządowych z jakich jestem niezmiernie
dumny. Widząc efektywność działań premiera Mateusza Morawieckiego i

jego bliskiego współpracownika posła Piotra Müllera wiem, że miasto może
być spokojne o realizację dalszych inwestycji, za co bardzo dziękuję
- powiedział wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Słupsku Tadeusz Bobrowski

ponad 1 mln zł na przebudowę
ulicy Pogodnej w Siemianicach
(gmina Słupsk)
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Piotr Müller to mój bliski współpracownik.

Skupiony, sumienny i skuteczny w działaniu.
Jako rzecznik rządu jest w pełni zaangażowany w swoją pracę. Wiem, że jako poseł

dba również o rozwój rodzinnego Pomorza,

a podejmowane inicjatywy przynoszą efekty.
Rekompensaty z tytułu budowy tarczy an-

tyrakietowej były długo wyczekiwane przez
mieszkańców. Stały się faktem, gdy temat
za swój priorytet obrał minister Müller.

Dzięki swojemu zaangażowaniu i determinacji doprowadził do realizacji programu.
Środki przekazane do regionu pozwolą na

zrealizowanie wielu potrzebnych inwestycji,
które przysłużą się mieszkańcom.

Takie projekty chce wspierać polski rząd
– podsumował premier Mateusz Morawiecki

Pierwsze prace
na stadionie
przy ul. Zielonej
już trwają!

“

W ramach „Programu na rzecz zwiększania
szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata
2019–2024” ponad pół miliona zł traﬁło również
na remont stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku.
Prace już trwają. Niedługo kibice skorzystają z
nowych kas i wiaty wejściowej wraz z nowym
ogrodzeniem. To jednak nie koniec! W kolejnych
latach stadion otrzyma środki na drugi etap
prac modernizacyjnych.

Słupski Stadion Gryfa na ul. Zielonej po

wielu latach zapomnienia, otrzymał środki
na remont z rządowego programu rozwoju

regionu słupskiego. Ta długo wyczekiwana

modernizacja pozwoli nam jeszcze bardziej
cieszyć się piłką nożną

– mówi prezes zarządu

Gryfa Słupsk Paweł Kryszałowicz
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600 tys. zł dla
strażaków
-ochotników
z gminy Smołdzino
Świetne wiadomości dla mieszkańców gminy
Smołdzino! Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gardnie Małej zostanie wyremontowana i rozbudowana. Umożliwiają to dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Modernizacja
budynku to nie tylko lepsze warunki dla strażaków
z OSP w Gardnie Małej, ale także wzrost bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Zespół szkolno
-przedszkolny
w Smołdzinie
doczekał
się remontu

“

Praca wre – trwa remont szkoły w Smołdzinie. Po jego zakończeniu uczniowie i nauczyciele
zyskają bardziej przyjazne
i komfortowe warunki do nauki
i pracy. Gruntowną modernizację
przechodzą przede wszystkim łazienki
i kotłownia. Na ten cel z ogólnej rezerwy
budżetowej premier Mateusz Morawiecki
przeznaczył blisko 300 tys. zł.

Programy realizowane przez rząd Prawa

i Sprawiedliwości przyczyniły się do dyna-

micznego rozwoju gminy Smołdzino. Rządowe
środki pozwoliły na realizację projektów bli-

skich mieszkańcom takich jak remont szkoły,
czy dróg w regionie

- powiedział Andrzej Zawada współpracownik
posła Piotra Müllera
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Dzieci i młodzież
to nasza przyszłość!
Komputery i tablety
w ramach programu
„Zdalna szkoła+”
W Słupsku i powiecie słupskim w 2020 r. w ramach
programu „Zdalna szkoła+” dyrektorzy otrzymali łącznie blisko 800 tys. zł na nowy sprzęt. Nowe
komputery i tablety będą mogły być wykorzystywane
przez uczniów i nauczycieli w trakcie nauczania zdalnego, ale też w codziennej nauce w szkole.

Zeszyty, długopisy,
tornister? Rządowe
Nowa hala sportowa
wsparcie do wyprawki
przy szkole w Gogolewie szkolnej
Gimnastyka, siatkówka, piłka nożna, a może piłka
ręczna? Uczniowie szkoły w Gogolewie będą mieli
wybór w rozwoju swoich pasji sportowych. Do tej pory
szkoła nie dysponowała odpowiednim zapleczem
sportowym. Już niedługo się to zmieni! A to wszystko
za sprawą rządowego doﬁnansowania w wysokości
ponad 2,2 mln zł. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

str. 16

Nowy rok szkolny to czas na skompletowanie wyprawki. Rodzice mieli jednak ułatwione zadanie! Zeszyty, długopisy czy tornister mogli kupić w ramach
rządowego programu „300+” – dzięki niemu otrzymali dodatkowe 300 zł na przygotowanie swojego
dziecka do powrotu do szkoły.

Rodzice ze Słupska i powiatu słupskiego
w 2020 r. otrzymali łącznie ponad 6 mln zł
na wyprawkę szkolną dla swoich dzieci

Bezpieczeństwo
mieszkańców regionu
na pierwszym miejscu!

Reaktywowane
połączenia PKS
dzięki rządowym
środkom!
Głównym celem programu jest rozwijanie połączeń autobusowych, które nie funkcjonowały przed
wejściem w życie ustawy. Dzięki temu mieszkańcy,
przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mogą
dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy,
szkoły, lekarza, restauracji albo kina. W powiecie
słupskim dzięki rządowemu wsparciu zostało rozwiniętych ponad 20 linii autobusowych.

Krew to życie.
Modernizujemy
RCKiK w Słupsku

“

Wspieramy naszych strażaków. To oni każdego
dnia narażają własne zdrowie i życie, żebyśmy
byli bezpieczni. Zakup samochodu i sprzętu niezbędnego do pracy, a także rozbudowa strażnicy –
to główne inwestycje, na które w latach 2018-2020
otrzymała doﬁnansowanie ze środków rządowych
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku. Nie zapominamy też o strażakach-ochotnikach, którzy również mogą korzystać
z doﬁnansowania na zakup sprzętu albo szkolenia.

Ponad 800 tys. zł rząd przeznaczy na modernizację Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Wszystko po to, aby dzięki
przebudowie i powiększeniu budynku, zwiększyć
bezpieczeństwo i komfort dawców.

“

W naszym regionie, od początku 2020 r., z tych połączeń
skorzystało już ponad pół miliona pasażerów!

Te dodatkowe środki to bardzo ważna inwestycja. To dla mnie niezwykle istotne, aby

mieszkańcy naszego regionu mogli czuć się

bezpiecznie i komfortowo, szczególnie w takich
miejscach. To również wzmocnienie naszego
bezpieczeństwa zdrowotnego
w czasach koronawirusa.
Pamiętajmy, że krew to
najcenniejszy dar jaki
możemy przekazać

drugiemu człowiekowi
– podkreśla rzecznik
rządu, poseł ziemi

słupskiej Piotr Müller

Rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych to bardzo

potrzebna inicjatywa, szczególnie dla mieszkańców mniejszych
miejscowości. Doﬁnansowanie z budżetu państwa pozwoliło

nam na reaktywowanie połączeń autobusowych. Niektóre z nich
nie są opłacalne, ale ważne jest, aby każdy obywatel mógł
dojechać do urzędu czy lekarza. Utrzymanie tego typu
połączeń jest możliwe dzięki rządowemu
doﬁnansowaniu

– podsumował starosta słupski Paweł Lisowski
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Walczymy
z epidemią

koronawirusa
Rząd wspiera polskich przedsiębiorców
w dobie epidemii COVID-19

“

Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Finansowa chronią
polskich przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Na koniec 2020 r.
wysokość wsparcia wyniosła
ok. 173 mld zł w skali
całego kraju.

Chronimy ﬁrmy

oraz miliony miejsc

pracy przed skutkami

Bon
turystyczny
-skorzystają polskie rodziny
i branża turystyczna
Rodzice, których dziecko nie skończyło 18 lat, mogą
skorzystać z polskiego bonu turystycznego. Co to takiego? To wsparcie o wartości 500 zł (lub 1000 zł na
dziecko z niepełnosprawnościami), które można wykorzystać na rodzinne wakacje w Polsce. To wsparcie
nie tylko dla rodziców z dziećmi, ale również dla branży turystycznej, która odczuwa skutki epidemii koronawirusa. Bon jest ważny aż do końca marca 2022 r.

koronawirusa. Środki z Tarczy Antykryzysowej
i

Finansowej pozwalają ﬁrmom przetrwać ten

trudny okres. Około 940 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie dla ﬁrm z powiatu słupskiego,

lęborskiego i bytowskiego. To olbrzymi zastrzyk ﬁ-

nansowy. Jestem pewien, że dodatkowe pieniądze
przyczynią się do zapewnienia pracownikom sta-

bilności zatrudnienia, a ﬁrmom możliwości rozwoju
– powiedział poseł Piotr Müller
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Do końca 2020 r. w całym
kraju przyznaliśmy ponad
1,1 mln bonów o łącznej
wartości ponad 989 mln zł.

Dbając o polskie interesy
Spotkanie ze Swiatłaną Cichanouską – liderką

opozycji i kandydatką na prezydenta Białorusi.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w

Japonii, podczas której pogłębiono współpracę
pomiędzy krajami w zakresie nowych

technologii, energetyki oraz transportu.

Podróż na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli.

Wizyta premiera Węgier Viktora Orbana w Warszawie. Głównym tematem
rozmów było wspólne stanowisko Polski i Węgier nt. budżetu unijnego.

W drodze na obrady Rady Europejskiej w Brukseli. Polska

delegacja wraz z państwami Grupy Wyszehradzkiej osiągnęła
sukces w kwestii Wsparcia dla Białorusi.

Wizyta na Szczycie Bałkanów Zachodnich.
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