Dla Krakowa, Polski i Europy. Skutecznie,
pracowicie i aktywnie.
Moja kadencja w Senacie upłynęła pod znakiem czynnej działalności społecznej
i międzynarodowej. Wielokrotnie interweniowałem na prośby mieszkańców Krakowa,
podejmowałem również inicjatywy obywatelskie. W swoich działaniach zawsze kierowałem
się najwyższymi standardami etycznymi.
Kraków oraz sprawy jego mieszkańców zawsze były dla mnie priorytetowe
i najbliższe sercu. W przeciągu czterech minionych lat często rozmawiałem z mieszkańcami
wysłuchując ich problemów, na których rozwiązanie zawsze byłem gotowy

Skutecznie dla Krakowa:
1. Uratowaliśmy drzewa na Placu Inwalidów. Udało się też przekonać Prezydenta
Krakowa do kompleksowej rewitalizacji Parku Krakowskiego.
Mieszkańcy Krakowa, miejscy aktywiści i lokalni radni zorganizowali happening, by
uratować drzewa. Namówili znane postacie ze świata kultury, sztuki i polityki do objęcia
patronatem każdego z drzew. Swój patronat zadeklarowali m.in. Adam Zagajewski,
Grzegorz Turnau, Bronisław Maj, Róża Thun i Adam Wajrak.
Inicjatorzy akcji złożyli w moim biurze dokument z prośbą o wsparcie. Jeszcze tego
samego dnia wysłałem do prezydenta interpelację w tej sprawie. W odpowiedzi otrzymałem
pismo z informacją, że zielenią przy Placu Inwalidów zajmie się niedawno powołany Zarząd
Zieleni Miejskiej, który wytnie tylko drzewa chore i zagrażające bezpieczeństwu. Odbyłem
spotkanie z prezydentem i uzyskałem obietnicę o zaniechaniu wycinki drzew.
Później, jeszcze przed głosowaniem Budżetu Obywatelskiego, odbyłem spotkanie
z Prezydentem Jackiem Majchrowskim, który obiecał, że będzie rewitalizacja Parku
Krakowskiego, niezależnie od wyniku głosowania.
Ostatecznie, w sprawie rewitalizacji Parku Krakowskiego zdecydowali mieszkańcy.
W dzielnicy V (Krowodrza) na ten projekt zostanie przeznaczone 80 milionów z budżetu
obywatelskiego. To nasz wspólny sukces.
2. Dzięki mojej interwencji Trasa Pychowicka będzie odsunięta od domów przy ul.
Sodowej. MON przekaże niezbędne działki na rzecz Krakowa.
Mieszkańcy osiedla przy ulicy Sodowej obawiali się, że Trasa Pychowicka, czyli
jeden z brakujących elementów trzeciej obwodnicy Krakowa, będzie biec za blisko ich
domów. W czasie konsultacji społecznych droga łącząca Bronowice i Ruczaj wzbudziła
wśród mieszkańców wiele kontrowersji. Do odsunięcia trasy konieczna była wymiana działek
między wojskiem a miastem.
Zapytałem Ministra Obrony Narodowej o możliwość przekazania ziemi dla miasta.
Odpowiedź przyszła bardzo szybko. Stwierdzono możliwość zamiany.
Prezydent Jacek Majchrowski na spotkaniu ze mną zapewnił, że rozpoczęły się już
działania, które mają doprowadzić do wymiany działek. Miasto zobliguje projektanta do
skorygowania przebiegu drogi — spokój mieszkańców uratowany.
3. Skutecznie wsparłem starania o pozyskanie nowych tramwajów. Pierwszy
egzemplarz „Krakowiaka” już służy mieszkańcom. Docelowo będzie ich 36.
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W sprawie nowych tramwajów dla Krakowa odbyłem wiele rozmów z Minister
Transportu i z innymi urzędnikami, rozmowy te odbywały się w kuluarach. Udało się jednak
pomyślnie załatwić sprawę. Pierwsze egzemplarze "Krakowiaka" już służą Krakowianom.
Wzięliśmy na siebie ryzyko dostawy tramwajów do Krakowa w krótkim terminie m.in.
dlatego, że rozumieliśmy i rozumiemy, że Kraków miał szansę kupić pojazdy
z wykorzystaniem unijnych środków. W tym wyścigu z czasem znacznie ważniejszy od
terminu pierwszej dostawy wagonów jest termin rozliczenia i wykorzystania unijnych
środków. Przypomnę, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie
podpisało z firmą PESA SA umowę na dostawę 36 fabrycznie nowych, niskopodłogowych
wagonów tramwajowych o nazwie „Krakowiak". Nowe tramwaje to najdłuższe w Polsce
jednoprzestrzenne wagony. Zostały zaprojektowane specjalnie dla Krakowa.
4. Przyczyniłem się do uratowania przed likwidacją Domu Pomocy Społecznej
w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 8.
Ten DPS posiada bardzo bogatą historię i długoletnią tradycję związaną z osobą św.
Zyty, dziewczyny z ubogiej, wiejskiej rodziny. Powstałe w 1898 roku w Krakowie
Stowarzyszenie Sług Katolickich nosiło imię Św. Zyty i miało charakter związku zawodowego
służby domowej. Dla wielu dziewcząt ta organizacja stanowiła ucieczkę od ubóstwa
i zapewniała awans społeczny. Jedną z zakupionych przez Stowarzyszenie nieruchomości
była kamienica przy ul. Reja (obecnie Radziwiłłowska). Dom przechodził różne
przekształcenia. W 1998 roku zostało zawarte porozumienie, w którym ustalono, że po
przywróceniu prawa własności, Caritas odda nieruchomość do bezpłatnego użytku na okres
15 lat w/w. Bezpłatne użytkowanie DPS zakończyło się w kwietniu 2013 roku, w związku
z tym pod koniec 2012 roku mieszkańcy i pracownicy DPS otrzymali zawiadomienie
o planowanej likwidacji. W DPS przy ul. Radziwiłłowskiej mieszkają głównie osoby
w ciężkich stanach psychofizycznych. Przenoszenie osób starszych jest dla nich ogromnym
stresem, oczekują one bowiem stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, które wiąże się
z otoczeniem, przywiązaniem do personelu i innych mieszkańców. Adaptacja takich ludzi
trwa bardzo długo i może spowodować zwiększone zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
Aspektem negatywnym zamknięcia takiej placówki jest również utrata miejsc pracy przez
pracowników, którzy wiele lat służyli DPS i jego mieszkańcom. Po burzliwej walce Dom
został utrzymany w obecnej formie, co stało się możliwe dzięki poparciu z mojej strony,
ze strony Posłów, Radnych, pracowników, mieszkańców i ich rodzin. Przychylna utrzymaniu
DPS-u w tym miejscu była również Caritas Archidiecezji Krakowskiej z księdzem Dyrektorem
Bogdanem Kordulą na czele. Wyrażono zgodę na wysokość czynszu za wynajem Domu
w kwocie, na którą przystało Miasto Kraków.
5. Dbałem o miejsca pracy. Dzięki moim interwencjom powołano w Krakowie Centrum
Operacji Lądowych, a Centrum Operacji Specjalnych utrzymało ten sam poziom
zatrudnienia. Kraków jest dzisiaj jednym z pięciu najważniejszych ośrodków
wojskowych w Polsce, a my możemy czuć się bezpiecznie.
W 2013 roku rząd zdecydował o likwidacji 2. Korpusu Zmechanizowanego. Po jego
rozwiązaniu nakłoniłem Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka do utrzymania
kadry i infrastruktury tej jednostki. W wyniku mojej interwencji powołane zostało Centrum
Operacji Lądowych w celu dowodzenia Wojskami Lądowymi, co pozwoliło zapewnić
miejsca pracy.
Pomimo reformy systemu dowodzenia, w efekcie której Inspektorat Wojsk Specjalnych
został umieszczony w Warszawie, udało się pozostawić Centrum Operacji Specjalnych
w Krakowie, co oznaczało pozostawienie wojska w Pychowicach. W wyniku tego poza
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pozostawieniem wojska w Krakowie, zwiększono rangę Krakowa w dziedzinie wojskowości.
Moje ukochane miasto rodzinne stało się jednym z pięciu najważniejszych ośrodków
wojskowych w Polsce.
6. Wsparcie dla dzieci z Domu Dziecka.
Dzieło Pomocy Dzieciom — Fundacja im. Ruperta Mayera. Bardzo miło wspominam
wspólnie spędzane święta wraz z dziećmi z Domu Dziecka. Wspieram dzieci swoimi
interwencjami w sprawach kryzysowych tak, by nie zostali sami z kłopotem. Dostrzeżenie
sensu, potrzeby, a nawet konieczności zaangażowania się w okazywanie dzieciom dobrego
serca doprowadziło do powstania w 1993 roku Dzieła Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta
Mayera. Głównymi jej fundatorami byli: Prowincja Towarzystwa Jezusowego Polski
Południowej z siedzibą w Krakowie, Prowincja Górnoniemiecka z Monachium oraz
Stowarzyszenie Umweltschutz Arbeitskreis und Entwicklungshilfe – Dachau. Założeniu
Fundacji towarzyszyła idea stworzenia struktur, które ułatwią skuteczną pomoc i wspieranie
rodzin biednych i wielodzietnych oraz rodzin dysfunkcyjnych. Szczególną troską otaczane są
dzieci pozbawione podstawowej opieki i miłości ze strony dorosłych. Jak podkreślają osoby
odpowiedzialne za to dzieło, naczelną przesłanką ich działalności jest dobro dziecka i jego
naturalne prawo do posiadania rodziny, jako normalnego i podstawowego środowiska
rozwojowo-wychowawczego. We wszystkich działaniach fundacji priorytetem jest staranie
się, by wola ofiarodawców została uszanowana - wszelka własność Fundacji ma służyć
zawsze sierotom społecznym.
7. Skutecznie interweniowałem w MON, aby Wiedeńczyk trafił do Muzeum Lotnictwa
w Krakowie.
Zaangażowałem się w przekazanie przez MON samolotu An-2TD na potrzeby Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Pod koniec 2011 roku trafiło do mnie pismo od Dyrektora
MLP Krzysztofa Radwana. Była to prośba o pomoc w staraniach o pozyskanie do zbiorów
muzealnych samolotu An-2TD nr 7447 z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego. Samolot ten jest
ściśle związany z Krakowem. Swoją służbę zakończył w 2012 roku, a jego historia jest
niezwykle barwna. W 1984 roku umożliwił lot do wolności, czyli do Wiednia pilotom wraz z
ich rodzinami. Po powrocie do macierzystej jednostki zyskał przydomek „Wiedeńczyk”. Na
przełomie 2007 i 2008 r. samolot został pomalowany. Stał się atrakcją pokazów i imprez
lotniczych. Ambicją MLP było utrzymanie An-2TD w lotnej kondycji, dzięki czemu możemy
go oglądać na imprezach i pokazach lotniczych.

Pracowicie dla Polski, czyli praca w Senacie:
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.
• 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. Pragnę podkreślić Minister Mateusz Szczurek,
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w odpowiedzi na moje wystąpienie ze stycznia tego roku, zobowiązał się zabezpieczyć
potrzebną kwotę.
• Interweniowałem w Ministerstwie Finansów, dzięki czemu powstaje lepszy system obsługi
podatników, a kontrole u przedsiębiorców są ograniczone.
• Zabiegałem o przyjęcie ustawy, dzięki której nakłady na obronność wzrosły do 2% PKB.
• Wielokrotnie interweniowałem w Ministerstwie Infrastruktury przeciw masowemu
wycinaniu drzew. Wysyłałem interpelację do Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii
Wasiak, aby chronić masowo wycinane drzewa podczas remontów nasypów kolejowych.
Nie można pozwalać na sytuację, w której bezkarnie, pod byle pretekstem, wycina się
zdrowe piękne drzewa

Aktywnie w Europie i na świecie, czyli senacki ambasador
polityki bezpieczeństwa
• Wspierałem działania na rzecz niepodległości Ukrainy.
W moich podróżach międzynarodowych wielokrotnie odwiedzałem Ukrainę. W obecnej
sytuacji należy wesprzeć naszych ukraińskich sąsiadów. Ostatnie podróże, ale nie jedyne to
miedzy innymi.
3rd Youth Kyiv Security Forum 2015
Wystąpiłem podczas 3rd YOUTH KYIV SECURITY FORUM oraz rozmawiałem
z premierem Jacyniukiem. Wcześniej miały miejsce świetne spotkania w Ministerstwie
Obrony i Radzie Bezpieczeństwa i Obrony. To wszystko w czasie, gdy władze w Kijowie
rozpoczęły proces naprawy państwa i zatrzymały wysokich urzędników w ramach działań
antykorupcyjnych. Ukraińcy bacznie się temu przyglądają, bo oczekują na ograniczenie
wpływu oligarchów i reformę państwa zgodnie ze standardami europejskimi. To wielkie
i trudne wyzwanie dla rządu, zwłaszcza gdy w Donbasie jest 43 tys. wojska, w tym prawie
15 tys. żołnierzy rosyjskich, a po drugiej stronie granicy Rosja utrzymuje w gotowości ponad
85 tys. żołnierzy wraz z ciężkim sprzętem. Niezmiennie trzymamy kciuki za prezydenta
i rząd ukraiński, bo od ich sukcesu zależy również nasze bezpieczeństwo.
Pobyt w Kijowie 9-12 kwietnia 2014
W tym niezwykle trudnym dla Ukrainy czasie miałem możliwość ponownie odwiedzić
Kijów. Poza oficjalnymi wizytami (rozmawiałem z szefem ukraińskiego MSZ Andrijem
Deszczycą o polskim wsparciu dla reform na Ukrainie) oraz złożeniem kwiatów na Majdanie,
uczestniczyłem również w międzynarodowym forum bezpieczeństwa (7th Kyiv Security
Forum) organizowanym przez Fundację Open Ukraine p.o. premiera Ukrainy Arsenija
Jaceniuka. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce na dyskusję o NATO, Rosji, Unii
Europejskiej i Ukrainie.
W dniach 20-22 stycznia 2014 r. przebywałem na Ukrainie, gdzie obserwowałem
wydarzenia i odbyłem serię spotkań.
Udałem się do Kijowa w imieniu senackiej komisji spraw zagranicznych. Jako
przyjaciele Ukrainy jesteśmy bardzo zaniepokojeni ostatnimi wydarzeniami w Kijowie.
W owym czasie Rada Najwyższa Ukrainy ograniczyła znacznie wolności obywatelskie na
Ukrainie. Niedzielna reakcja Majdanu świadczyła o tym, że Ukraińcy są zdecydowani bronić
swoich praw i demokracji. W takiej sytuacji przyjaciele Ukrainy w Polsce powinni zrobić
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wszystko, aby wesprzeć ukraińskich demokratów. Udałem się do Kijowa na zaproszenie
Komitetu Integracji Europejskiej Parlamentu Ukraińskiego.
Około 100 milicjantów i około 100 protestujących ucierpiało w trwających w Kijowie
zamieszkach, które wybuchły w niedzielę podczas podjętej przez młodych ludzi próby
szturmu na blokadę milicyjną, zamykającą dojazd do dzielnicy rządowej w stolicy Ukrainy.
Niezadowolenie Ukraińców wzmogło się po uchwaleniu w czwartek w parlamencie
i podpisaniu w piątek przez prezydenta ustaw, które znacznie zaostrzyły odpowiedzialność
obywateli za udział w niesankcjonowanych zgromadzeniach i ograniczyły działalność
organizacji pozarządowych.
Zdaniem opozycji zmienione przepisy wymierzone są w uczestników protestów
antyrządowych na Majdanie. Większość parlamentarna uprościła procedury związane
z uchylaniem immunitetu poselskiego, co może uderzyć w deputowanych mniejszości
zaangażowanych w te demonstracje.
W 2012 roku odbyłem wizytę w Kijowie, gdzie spotkałem się m.in. z Ministrem Obrony
Narodowej oraz Ministrem Spraw Zagranicznych. Tematem spotkania
były sprawy
bezpieczeństwa.
• Jestem członkiem grupy eksperckiej Europejskiej Partii Ludowej.
Grupa ekspercka Europejskiej Partii Ludowej została powołana przez przewodniczącego
ugrupowania dla przygotowania stanowiska w sprawie przyszłości wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony. Prace nad tym dokumentem zakończyły się w maju i zostały
przyjęte w postaci deklaracji. Obecnie jest ona prezentowana szefom państw i rządów przed
czerwcowym szczytem UE. W październiku bieżącego roku stanie się oficjalnym
stanowiskiem Europejskiej Partii Ludowej. Zostanie przyjęte przez zjazd kongresu EPL.
• Pracuję w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W czerwcu przyjęto
jednogłośnie raport, który przygotowałem.
• W VIII kadencji Senatu wziąłem udział w wielu konferencjach międzynarodowych
dotyczących spraw bezpieczeństwa.
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