jako Wasz przedstawiciel, poseł z Pomorza, przedstawiam Państwu sprawozdanie z moich działań.
Od początku mojej działalności w Sejmie i rządzie kieruję się dobrem mieszkańców mojego ro-

dzinnego regionu. Moja aktywność w rządzie jest ogromnym wyzwaniem, ale pomimo to, sprawy
lokalne to filar, który jest dla mnie niezwykle ważny. Środki finansowe na inwestycje, o które sta-

le zabiegam, przyczyniają się do zwiększenia komfortu życia na Pomorzu. Widząc efekty naszych
wspólnych działań mam jeszcze większą motywację do pracy. Rozwój naszego regionu możliwy

jest dzięki wielu programom rządowym. W regionie bytowskim wiele z nich jest realizowanych m.in.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych czy Rządowy Fundusz
Polski Ład.

Najważniejsze dla mnie jest wsłuchiwanie się w głos mieszkańców. To właśnie Państwo powierzyli mi tak ważną rolę. Mam nadzieję, że spełniam wszelkie oczekiwania.. Możecie to samodzielnie
zweryfikować dzięki przedłożonemu sprawozdaniu.

Codzienne informacje o moich działaniach można znaleźć także na mojej stronie internetowej
– naszepomorze.pl oraz w moich mediach społecznościowych.

Piotr Müller
Poseł na Sejm RP

rzecznik prasowy rządu premiera Mateusza Morawieckiego

AKTYWNY
POSEŁ

Szerokie wsparcie rządowe dla regionu

Piotr Müller skutecznie reprezentuje swoich wyborców. Jest członkiem Parlamentarnego Zespołu ds.
Budowy Dróg Ekspresowych S6 i S11 oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Pomorza Środkowego.
Jako rzecznik rządu zabiega o środki dla naszego
regionu.

- od początku swojej kadencji Poseł zabiegał o pieniądze
z programów rządowych. Dzięki jego determinacji powiat
bytowski zyskał dodatkowe pieniądze na inwestycje. Najważniejsze realizowane programy w obrębie regionu bytowskiego to m.in.:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

– stan dróg, który przez lata był bolączką Polaków, dzięki
programowi konsekwentnie jest poprawiany. Bytowiacy
mogą w bezpieczniejszy sposób poruszać się po rodzinnych stronach.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- wspiera inwestycje bliskie ludziom, to pieniądze na: budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni
ścieków, remonty i budowę dróg, remont szpitala w Miastku
czy wsparcie strażaków z OSP. W tym roku gminy, w których
w przeszłości funkcjonowały PGR-y, otrzymały dofinansowanie inwestycji. Głównym celem jest wyrównanie szans
niesprawiedliwej transformacji ustrojowej lat 90.

Rządowy Fundusz Polski Ład

- zapewnił regionowi bytowskiemu wsparcie w wysokości
ponad 103 mln zł! Dzięki nowym środkom zostaną wykonane prace inwestycyjne w zakresie: tworzenia i modernizacji
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, tworzenia stref wypoczynkowych, żłobka w Kołczygłowach czy modernizacji
Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce.
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Poseł blisko
mieszkańców

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego
i posła Piotra Müllera w firmie Drutex

Poseł Piotr Müller podczas
otwartych spotkań poruszał
kwestie ważne z perspektywy
każdego mieszkańca regionu.

Spotkania z lokalną społecznością
Rozmowy, plany, działanie – w tym właśnie jest moc.

Powiat bytowski to wiele ciekawych
zakątków i miejsc

Poseł Piotr Müller odwiedził kilka z nich - m.in. Izbę
Pamięci Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie (gmina Bytów), Izbę Regionalną w miejscowości Gołczewo (gmina Parchowo) czy urokliwy Kościół
pw. Chrystusa Króla w Kołczygłowach.
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“
“

Szkolenie medialne
z młodzieżówką PiS!

- podkreślił Piotr Müller.

Najpiękniej
na Kaszubach!

Podczas trasy, robię przystanki w urokliwych
miejscach naszego regionu
- powiedział Piotr Müller.

“

Spotkanie z młodymi, zaangażowanymi ludźmi
w sprawy Polski to sama radość. Jako rzecznik
rządu z chęcią podzieliłem się swoim doświadczeniem w obszarze komunikacji i polityki

Wsparcie
dla rolników!

Rolnictwo jest fundamentem polskiej gospodarki.
Za każdym razem, gdy wracam z Warszawy staram
się spędzić również czas na wsi, gdzie mogę uciec
od wielkomiejskiego zgiełku. Uwielbiam też piękne
tradycje związane z rolnictwem. Dzięki lokalnym
i religijnym zwyczajom możemy powrócić do korzeni. Cieszę się, że wychowałem się w środowisku,
gdzie docenia się pracę rolników, którzy zapewniają nam chleb.
Obecnie rolnicy muszą zmagać się z wieloma
przeciwnościami, ich praca wymaga wielu wyrzeczeń. Tym bardziej się cieszę, że Polski Ład z
planem dla rolnictwa, program „Polska – Nasza
Ziemia” oraz wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich niosą za sobą wiele pozytywnych zmian dla
wszystkich rolników w całej Polsce
- mówił poseł Piotr Müller.
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Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

ma na celu poprawienie warunków w najbliższym otoczeniu
mieszkańców naszego regionu m.in. modernizację szpitala,
budynków OSP, budowę dróg czy nowoczesnych sieci kanalizacyjnych – a także inne niezbędne lokalnie działania.
Łącznie region bytowski
otrzymał z tego
programu ponad

37 mln zł
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Inwestycje

Rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój!
Zmiany są zauważalne gołym okiem!

Zdrowie jest najważniejsze!
Blisko 7 mln dla Szpitala Miejskiego w Miastku. To kolejny
sukces! Remont nie byłby możliwy, gdyby nie dotacje z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dofinansowanie objęło modernizację i doposażenie:
Izby Przyjęć Szpitala w celu utworzenia Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego;
zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL);
oddziału ginekologiczno-położniczego.

Mieszkańcy Trzebielina mogą już cieszyć się kolejną drogą i dużym, potrzebnym parkingiem! To nie tylko ułatwienia komunikacyjne, ale również troska o mieszkańców.
Wykonana nawierzchnia chodnika, oznakowania oraz
przejście dla pieszych zwiększą bezpieczeństwo ich użytkowników.
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w czerwcu 2021 roku przyznano gminom dodatkowe
środki na przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Szpitale zapewniają nam bezpieczeństwo i ratują nasze
zdrowie. A szpital w Miastku to ważny szpital węzłowy na
pierwszym froncie walki z COVID-19. W naszym regionie
przez lata był on zaniedbywany - w końcu zaś otrzymuje potrzebną pomoc. W lipcu tego roku poseł Piotr Müller
odwiedził placówkę, w której rozmawiał z personelem o
nowych kierunkach zmian i dalszych potrzebach szpitala.

Dzielni strażacy z Brzeźna
Szlacheckiego mogą spędzać
czas w nowoczesnym budynku!
Świetne wiadomości dla mieszkańców Brzeźna Szlacheckiego! Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej została poddana generalnemu remontowi. Wartość całego projektu
to prawie pół miliona zł. Zmodernizowana remiza OSP to
wkład w zapewnienie mieszkańcom wyższego poziomu
bezpieczeństwa. Dzięki tej ważnej infrastrukturze, strażacy
będą mogli realizować wzorowo swoje zadania.

Spotkanie w Gałąźni Wielkiej z wójtem gminy
Kołczygłowy - Arturem Kalinowskim

Na terenie gminy Kołczygłowy
powstaną ważne inwestycje!
W gminie Kołczygłowy jest wiele miejscowości, w których w przeszłości funkcjonowały PGRy. Aż 500 tys. zł
trafiło do jej mieszkańców na budowę świetlicy wraz
zagospodarowaniem terenu na targowisko w miejscowości Łubno i 400 tys. zł na zagospodarowanie terenu
na miejsca rekreacyjne w miejscowości Gałąźnia Wielka. To wielka szansa na rozwój tych miejscowości, ale
też próba wynagrodzenia i wyrównania szans niesprawiedliwej transformacji ustrojowej lat 90.
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Remont dróg
to dla nas priorytet!
Już teraz można poruszać się po
nowych, bezpiecznych drogach!
Każdy z nas dojeżdża do szkoły, pracy, czy podróżuje. A środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zapewniają lepsze warunki i wzrost bezpieczeństwa na drogach powiatu bytowskiego.
Środki pochodzące z RFRD przekazywane są głównie
na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu
dróg powiatowych i gminnych. Są to zadania wieloletnie. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to program, który
w swoim założeniu ma wspierać drogi lokalne. Z jednej
strony rząd Prawa i Sprawiedliwości buduje drogi krajowe, ale i z drugiej strony wspiera te lokalne, które przez
wiele lat były zaniedbywane. Stąd rekordowe środki są
przeznaczane na ten cel dla kolejnych samorządów - w
tym dla powiatu bytowskiego. Program funkcjonuje od
2019 roku. Nabory prowadzone były w 2019, 2020 i 2021.

Największa inwestycja
drogowa na Pomorzu
– droga ekspresowa S6
w budowie!
Zapewni ona bezpieczne i sprawne połączenie Aglomeracji Trójmiejskiej, Małego Trójmiasta Kaszubskiego, Lęborka, Słupska, Koszalina, Kołobrzegu i Szczecina. Wszystkie odcinki od Słupska do Trójmiasta są już
w fazie realizacji!
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Łącznik otwarty!
Bytowianie mogą poruszać się nową drogą!
Zakończyła się budowa niezwykle ważnej drogi będącej przedłużeniem ulicy Prostej do ronda na ulicy
Drzymały (połączenie drogi wojewódzkiej nr 209 z
drogą powiatową nr 1796G – ul. Prosta w Bytowie). To
zupełnie nowa, 200-metrowa droga. Łącznik zmniejszy korki, pomoże w ominięciu centrum miasta i skróci czas jazdy mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do i z pracy z pobliskich miejscowości.

Ulica Chrobrego
w Miastku
wyremontowana!
Także w Miastku długo wyczekiwana przebudowa
ulicy Chrobrego dobiegła końca. Realizacja projektu przyczyniła się do rozładowania korków w mieście
i usprawnienia ruchu tranzytowego.
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INWESTUJEMY W DROGI

Powiat bytowski i gminy znajdujące się na jego terenie, zyskują lepszą infrastrukturę drogową dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

Do naszego regionu trafiło ponad 35 mln zł!
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103 mln dla regionu
bytowskiego to wsparcie
z Rządowego Funduszu Polski Ład
Polski Ład dla polskich samorządów
Celem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych jest dofinansowanie
inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty i
miasta lub ich związki w całej Polsce. Rozwiązanie stabilizujące pozytywnie wpłynie na rozwój
regionów i jakość życia ich mieszkańców.

Dodatkowe pieniądze na inwestycje
przyspieszą rozwój naszego regionu!
Rozstrzygnięcie naboru w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład przyniosło blisko 103 miliony zł
wsparcia dla regionu bytowskiego. Są to środki na
dofinansowanie inwestycji realizowanych przez nasze samorządy. Rozwój zaczyna się od drobnych
spraw. Inwestycje wodno - kanalizacyjno, społeczne i infrastrukturalne to podstawowe kwestie, które
najpierw należy ulepszyć. To niezbędne minimum,
bez którego nie można myśleć o następnym krokach w rozwoju. Region bytowski zyskał wsparcie,
które wkrótce będzie cieszyć jego mieszkańców w
postaci zrealizowanych projektów.

str.10

Środki pochodzące z Polskiego Ładu ułatwią życie
mieszkańcom regionu bytowskiego. Przede wszystkim poprawi się infrastruktura komunikacyjna. Dzięki przebudowom zwiększy się przepustowość dróg a
zarazem bezpieczeństwo ich użytkowników. Inwestycje takie jak tworzenie stref wypoczynkowych, żłobka czy modernizacja szkoły poprawią jakość życia
mieszkańców i pozytywnie wpłyną na rozwój naszych
najmłodszych obywateli. Dodatkowo podjęte zostaną prace inwestycyjne w zakresie tworzenia i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. To ważne, aby samorządy rozwiązały podstawowe kwestie
związane z kanalizacją czy wodociągami i zapewniły
lepszy komfort życia swoim mieszkańcom.
Dzięki rządowym funduszom region bytowski może
się tak prężnie rozwijać. Wszystkie te działania służą
także na rzecz wyrównywania szans rozwojowych
mniejszych miejscowości, które były wcześniej zaniedbane przez transformację w latach 90. i zapominane przez następne lata.

Wszystkie dofinansowane inwestycje
w regionie bytowskim:
BENEFICJENT

KWOTA DOFINANSOWANIA

ZADANIA

1. Gmina Borzytuchom

9 910 000 zł

1. modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce
2. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo

2. Gmina Bytów

9 975 000 zł

1. budowa nowego połączenia drogowego DW 212
(od ul. Przemysłowej z DP nr 1201G (ul. Mickiewicza)
w celu poprawy przejezdności przez miasto

3. Gmina Czarna Dąbrówka

8 500 000 zł

1. modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce

4. Gmina Kołczygłowy

10 000 000 zł

1. budowa gminnego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Kołczygłowy
2. budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie wiejskiej Kołczygłowy
3. przebudowa i rozbudowa stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków aglomeracji Wierszyno

5. Gmina Lipnica

7 938 859 zł

1. przebudowa dróg na terenie gminy Lipnica
2. budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lipnica oraz
modernizacja - przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Borzyszkowy

6. Gmina Miastko

3 453 280 zł

7. Gmina Parchowo

9 397 019 zł

1. strefa Aktywnego Wypoczynku i Edukacji w miejscowości Parchowo
2. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Parchowo

8. Gmina Studzienice

10 000 000 zł

1. modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy
Studzienice poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości
Ugoszcz
2. poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej na obszarze
gminy Studzienice poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych

9. Gmina Trzebielino

9 737 500 zł

1. przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze
2. przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino

10. Gmina Tuchomie

9 500 000 zł

1. rozbudowa z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuchomie

11. powiat bytowski

14 791 500 zł

1. budowa skateparku w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2. przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku

1. przebudowa dróg nr 1767G, 1729G, 1746G łączących gminy Borzytuchom,
Tuchomie i Lipnica między sobą oraz z drogami wojewódzkimi
nr 209 i 212 a także drogą krajową nr 20

suma: 103 203 159 zł
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Wizualizacja zmodernizowanego budynku Szkoły
Podstawowej w Czarnej Dąbrówce

Wizualizacja żłobka w Kołczygłowach

“

Działania w rządzie
Piotr Müller obecnie jest rzecznikiem prasowym rządu i sekretarzem stanu w KPRM, a każdy jego dzień to koordynacja
działań na poziomie wszystkich ministerstw oraz prowadzenie polityki komunikacyjnej rządu - w tym wywiady i rozmowy z dziennikarzami.

Rzecznik prasowy rządu to osoba, która reprezentuje urząd w kontaktach z mediami i odpowiada za
całość informacji przekazywanych do środków masowego przekazu. To więc praca, która wymaga ciągłego zaangażowania i monitorowania sytuacji w kraju i
na świecie. Myślę, że Piotr Müller sprawdza się w tej roli
znakomicie. Jego wyjątkowa aktywność jest także widoczna podczas sprawowania funkcji posła na Sejm RP.
Jako urodzony słupszczanin nieustannie dba o rozwój
Pomorza i jego mieszkańców. Dzięki wyjątkowej determinacji doprowadził do realizacji wielu ważnych inwestycji i programów, które sprawiają, że obywatelom żyje
się lepiej. Takie właśnie działania chce wspierać polski
rząd. Mieszkańcy Pomorza mogą być dumni z takiego
przedstawiciela
- podsumował premier Mateusz Morawiecki.
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Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ustaje w wysiłkach,
aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne Polaków,
bezpieczeństwo miejsc pracy oraz bezpieczeństwo
gospodarcze. W tym trudnym czasie, jakim był wybuch pandemii koronawirusa, rządzący stale dążyli
do tworzenia takich instrumentów, które są w stanie
wspomagać obywateli, pracowników i przedsiębiorców. Jednym z takich właśnie narzędzi było wprowadzenie Tarcz Antykryzysowych.
Poseł Piotr Müller dostrzega i rozumie problemy polskich pracodawców i pracowników, do których znacznie przyczyniła się pandemia COVID-19. Od początku
też zdecydowanie popierał pomysły rządu w temacie
wsparcia obywateli w tych trudnych czasach, m.in.
przy tworzeniu Tarcz Antykryzysowych. Warto przypomnieć, że aby uchronić państwo i mieszkańców przed
kryzysem rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował
pakiet rozwiązań, opierający się na pięciu filarach:
ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu
pracowników,
finansowaniu przedsiębiorców,
ochronie zdrowia,
wzmocnieniu systemu finansowego,
inwestycjach publicznych.
Województwo pomorskie dzięki wsparciu Polskiego
Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy 1.0. otrzymało ok.
4 mld zł. Z Urzędu Pracy pomoc dla Pomorza wyniosła ok. 2,4 mld zł. Z kolei Agencja Rozwoju Przemysłu
w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii SARS-CoV-2 przekazała pomorskim przedsiębiorcom 17 mln zł.
Bank Gospodarstwa Krajowego umożliwił przedsiębiorcom z powiatu bytowskiego uzyskanie wsparcia w
wysokości 134 mln zł. Firmy mogły liczyć także na środki
w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. Z tego programu właściciele przedsiębiorstw
z powiatu bytowskiego otrzymali ponad 10 mln zł.

Wsparcie
przedsiębiorców
Polska była w czołówce państw, które proponowały tak kompleksową pomoc dla gospodarki. Dzięki
uruchomieniu Tarczy Antykryzysowej uratowano
wiele milionów miejsc pracy. Minister Piotr Müller razem z premierem Mateuszem Morawieckim
odwiedzał przedsiębiorców, którzy skorzystali z
pomocy państwa. Z radością można było zaobserwować, jak firmy te, mimo pandemii, zachowują
stabilność finansową.

“

Tarcze
antykryzysowe

Dzięki Tarczom Antykryzysowym mogliśmy solidarnie przejść
przez ten kryzys, robiąc wszystko co możliwie, aby zapewnić
kontynuację działalności firm oraz ochronę miejsc pracy.
Programy pomocnicze miały na celu ustabilizowanie polskiej
gospodarki, a także stworzenie dla niej impulsu inwestycyjnego”
- mówi rzecznik rządu Piotr Müller.

Tarcza
Antyinflacyjna
Inflacja wywołana jest pandemią koronawirusa oraz
działaniami z dwóch stron. Manipulacjami cenowymi
Gazpromu i Rosji, a z drugiej - polityką energetyczną UE,
która spowodowała, że ceny ETS wzrosły do 70 euro. To
wszystko przekłada się na wzrost cen dla zwykłego obywatela. Jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości rozkłada
parasol antyinflacyjny nad polskimi rodzinami. Tarcza
obejmuje 3 zasadnicze miejsca - obszar cen paliw, obszar cen energii i obszar cen żywności. Jest to realna
odpowiedź na rosnącą inflację.

Działania osłonowe rządu:
niższe podatki dzięki zwiększeniu kwoty wolnej od
podatku,
emerytura bez podatku,
niższy VAT na gaz, energię elektryczną i ciepło,
niższa akcyza na paliwo,
dodatek osłonowy,
0% VAT na podstawową żywność,
0% VAT na nawozy.

Aż 10 mld na złagodzenie
skutków inflacji!
Tarcza Antyinflacyjna rządu to jeden z największych pakietów obniżających podatki w historii
III RP. Nasze działania są najbardziej daleko idące ze
wszystkich krajów UE na rzecz obrony portfeli zwykłych obywateli!
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Silne uczelnie dla regionu

Akademia
Pomorska

Piotr Müller jako wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego odpowiadał za nadzór nad uczelniami.
Ministerstwo Edukacji i Nauki przyjęło pismo z Akademii Pomorskiej w Słupsku o dotację na remont
tego zaniedbanego zabytku. Aż 10 milionów złotych
zostało przekazanych na modernizację zabytkowej
stołówki, która przekształca się w aulę.
Przebudowa zabytkowej stołówki pokoszarowej to:
gruntowna modernizacja budynku,
stworzenie nowoczesnego audytorium,
nowe miejsce spotkań Akademii Pomorskiej
w Słupsku.

W auli odbywać się będą zajęcia, konferencje,
przedstawienia teatralne czy koncerty. To będzie
nowe serce uczelni! Dzięki rządowemu wsparciu
możliwy będzie rozwój dobrze prosperującego
ośrodka akademickiego.

Blisko 1 mln zł na Klub Studencki
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Boisko wielofunkcyjne

Nowe kierunki
kształcenia

“

Akademia Pomorska w ciągu ostatnich kilku lat przeszła bardzo duże zmiany dotyczące profilów studiów
- przekształciła się z typowej uczelni nauczycielskiej
na wieloprofilową akademię. Otworzono nowe kierunki studiów: prawo, położnictwo, informatyka, zarządzanie, logistyka, inżynieria cyberprzestrzeni.

Mam nadzieję, że dzięki tym zmianom młodzież
z regionu bytowskiego coraz częściej będzie wybierać uczelnie bliską ich miejscu zamieszkania
- mówił poseł Piotr Müller.

Przy ulicy Arciszewskiego 22a zakończyła się budowa
nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 44,0 x 28,0 m. Fani piłki ręcznej, tenisa ziemnego,
siatkówki i koszykówki z pewnością cieszą się nowym
miejscem!

Reaktywacja klubu studenckiego
Na Akademii Pomorskiej planowane są także inne
wydarzenia m.in. reaktywacja klubu studenckiego,
który znajduje się na terenie uczelni. W tym miejscu,
poza imprezami, planowane są także organizacje
wydarzeń kulturalnych np. wieczory poetyckie.
Aż 950 tys. zł to dofinansowanie na klub studencki,
który będzie miejscem spotkań studentów i miejscem aktywizacji całego środowiska młodzieżowego
w Słupsku.

Inwestycje na rzecz Akademii Pomorskiej wpływają na rozwój studentów. Region zyska wysokiej
klasy specjalistów!

Centrum Symulacji Medycznych
Słupska uczelnia może pochwalić się jednym z najnowocześniejszych zapleczy dydaktycznych w Polsce! Studenci kierunków okołomedycznych mogą
szkolić się korzystając z najnowszych technologii
w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.
Jest ono wyposażone w najwyższej jakości sprzęt,
w pełni odzwierciedlający stan faktyczny pacjenta
i otaczające go środowisko.

Kolejne dobre wiadomości dla
Akademii Pomorskiej w Słupsku!
13 listopada podczas konferencji prasowej poseł
na Sejm Piotr Müller ogłosił decyzję o przyznaniu
Akademii Pomorskiej subwencji w wysokości blisko
5️ milionów złotych na dodatkowe działania naukowe,
dydaktyczne i inne przedsięwzięcia. Dofinansowanie
pomoże wzmocnić działania związane z powstawaniem nowych kierunków medycznych i inżynieryjnych oraz doktoryzacją studentów. Nowe środki wesprą działania rozwojowe i dostosują ofertę uczelni
do wymagań rynku.
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Sprawy
Międzynarodowe

Belgia:
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej

Posiedzenie Parlamentu Europejskiego z udziałem
premiera Mateusza Morawieckiego

Japonia:

Spotkanie państw Szefów Rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej
z w Tokio i spotkanie z premierem Japonii Shinzo Abe oraz inwestorami
Wizyta
Prezydentem Arabskiej Republiki Egiptu - Abdulem Fatahemjapońskimi
as-Sisim obecnymi w Polsce

Portugalia:
Szczyt Społeczny oraz nieformalne posiedzenie RE
z szefami państw Unii Europejskiej w Porto
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Wizyta przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen
w Polsce

Wizyta kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Polsce

W drodze na sesję roboczą Rady Europejskiej

Spotkanie w gronie bliskich współpracowników szefów rządów państw
Grupy Wyszehradzkiej w czeskiej Pradze

Francja:
Wizyta w Paryżu i spotkanie z prezydentem
Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem

Węgry:
Spotkanie w Budapeszcie z premierem
Węgier Viktorem Orbanem

Słowenia:
W kwietniu 2021 r. z wizytą w Polsce przebywał premier Janez Janša

Wizyta w Polsce byłego prezydenta USA Billa Clintona
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