Dla Krakowa, Polski i Europy. Skutecznie,
pracowicie i aktywnie.
Moja kadencja upłynęła pod znakiem mojej czynnej działalności społecznej i
międzynarodowej. Wielokrotnie interweniowałem na prośby rodaków, podejmowałem
również inicjatywy obywatelskich i pracowałem w Senacie. W swoich działaniach
zawsze kierowałem się najwyższymi standardami etycznymi.
Wśród działalności międzynarodowej chciałbym wyróżnić mój aktywny udział
w wielu konferencjach i spotkaniach zagranicznych. Jednak to Kraków oraz sprawy
jego mieszkańców od zawsze były dla mnie priorytetowe i najbliższe sercu. W
przeciągu czterech minionych lat często rozmawiałem z mieszkańcami wysłuchując
ich problemów, na których rozwiązanie był zawsze byłem gotowy

Skutecznie dla Krakowa, czyli krakowski angaż na rzecz
mieszkańców:

• Uratowaliśmy drzewa na Placu Inwalidów. Udało się też przekonać Prezydenta Krakowa
do kompleksowej rewitalizacji Parku Krakowskiego.

• Moje zapytanie w sprawie przekazania ziemi z MON dla Miasta, co jest konieczne do
przesunięcia Trasy Pychowickiej od domów przy ul. Sodowej spotkało się z
pozytywną odpowiedzią.

• Skutecznie wsparłem starania o pozyskanie nowych tramwajów. Pierwszy egzemplarz
„Krakowiaka” już służy mieszkańcom. Docelowo będzie ich 36.

• Dbałem o miejsca pracy. Dzięki moim interwencjom powołano w Krakowie Centrum
Operacji Lądowych, a Centrum Operacji Specjalnych dalej zatrudnia tyle samo osób.
Kraków jest dzisiaj jednym z pięciu najważniejszych ośrodków wojskowych w Polsce, a
My możemy czuć się bezpiecznie.

• Przyczyniłem się do uratowania przed likwidacją
Radziwiłłowskiej

www.klich.pl

Domu Pomocy Społecznej przy ul.

Pracowicie dla Polski, czyli w Senacie o sprawach różnych:
• Na co dzień pracuję w Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych.
• Moim priorytetem były starania o wzmocnienie bezpieczeństwa w Polsce między innymi
poprzez zwiększenie obecności sił NATO w Polsce.

• Starałem się również o to, by w Polsce znalazło się jak najwięcej amerykańskiego sprzętu
i żołnierzy.

• Interweniowałem w Ministerstwie Finansów, także dzięki temu powstaje lepszy system
obsługi podatników, a kontrole u przedsiębiorców są ograniczone.

• Zabiegałem o przyjęcie ustawy, dzięki której nakłady na obronność wzrosły do 2% PKB.
• W życie wchodzi właśnie ustawa o wsparciu dla osób związanych z antykomunistycznym
podziemiem, dzięki niej ponad 10 tysięcy osób może skorzystać z pomocy na którą już w
tym roku przeznaczono 25 milionów.
— Z dumą zaznaczę, że taką kwotę Minister Mateusz Szczurek w odpowiedzi na moje
wystąpienie ze stycznia tego roku, zobowiązał się zabezpieczyć potrzebną kwotę.

Aktywnie w Europie i na świecie, czyli senacki ambasador
polityki bezpieczeństwa
• Wspierałem działania na rzecz niepodległości Ukrainy.
• Pracuję także w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W czerwcu przyjęto
jednogłośnie raport, który przygotowałem.

• Wielokrotnie interweniowałem w Ministerstwie Infrastruktury przeciw masowemu
wycinaniu drzew.
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