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Przemysław
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Szanowni Państwo!

Oddaję w Wasze ręce przegląd 
senacki, będący podsumowaniem 
czterech lat mojej działalności 
parlamentarnej jako Senatora 
w IX kadencji Senatu  Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Wydanie przedstawia zarówno aktywność 
ogólnokrajową, jak i pracę w okręgu 
wyborczym. 
                             Życzę przyjemnej lektury!
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 12 lat temu zostałem senatorem i nie 
przypuszczałem wówczas, że moja przygoda 
z polityką przerodzi się w pracę, pasję i zaan
gażowanie na wiele lat. W 2007 roku znalazłem 
się w grupie najmłodszych senatorów, obecnie 
swoją wiedzą i doświadczeniem mogę się dzielić 
z młodszymi kolegami.
 Praca w senacie jest dla mnie niezwykle 
ważną sprawą, jednak na pierwszym miejscu sta
wiam rodzinę. Staram się być z żoną i synem zaw
sze kiedy mam czas, chociaż zdaję sobie sprawę, 
że tego czasu jest zdecydowanie za mało. 
 Moja żona Monika, już od 18 lat jest pra
cownikiem samorządowym. Przez ostatnie 15 lat 
pracowała w jednostkach samorządu terytorial

nego miasta i gminy Łęczyca. Zna i rozumie spe
cyfikę pracy samorządowca, polityka, senatora.
 Dzięki niej mogę się poświęcać mojej pra
cy i być spokojnym o wychowanie naszego czter
nastoletniego syna Maksymiliana. 
 Maks, jak większość nastolatków, ma sze
rokie zainteresowania, począwszy od rolnictwa 
przez historię, szeroko rozumianą wiedzę o spo
łeczeństwie, mechatronikę, nowoczesne techno
logie samochodowe oraz oczywiście gry kompu
terowe. Syn jest również sportowcem – trenuje 
siatkówkę i odnosi na tym polu pierwsze swoje 
sukcesy, z których jesteśmy z żoną bardzo dumni. 
W czerwcu tego roku jego drużyna zdobyła Mis
trzostwo Polski w Turnieju Kinder Plus Sport  naj

większym turnieju siatkówki w Europie w tej 
kategorii wiekowej.
 Sprawy zawodowe moje i mojej żony zaj
mują wiele naszego czasu, ale codziennie stara
my się spędzić chociaż kilka chwil razem z synem. 
Wspólne rozmowy podczas wieczornego posiłku 
dają nam siłę na pokonywanie problemów co
dziennego życia, pozwalają dzielić się radościami 
i smutkami
 Każdego dnia uświadamiam sobie, że jes
tem szczęśliwym człowiekiem. Jestem zdrowy. 
Mam wspaniałą pracę, która przynosi i mam na
dzieję przynosić będzie, wiele satysfakcji oraz cu
downą rodzinę, która zawsze daje mi wsparcie 
i  ostoję.

Moi najbliżsi, moja Rodzina 



 Senator Przemysław Błaszczyk – absolwent Szkoły Głów

nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Podyplomo

wych Studiów: Zarządzanie i administracja dla kadry kierow

niczej w administracji publicznej na Wydziale Prawa i Admini

stracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2007 roku 

Senator Rzeczpospolitej Polskiej. 

 „Od prawie 20 lat prowadzę ro

dzinne gospodarstwo rolnohodowlane. 

Znam pracę rolników i hodowców. Dla

tego zawsze szczególnie bliskie były 

mi problemy mieszkańców wsi. By 

mieć osobisty wpływ na ich rozwią

zanie rozpocząłem działalność spo

łeczną i polityczną. 
 W latach 20062007 byłem 

radnym Sejmiku Województwa Łódz

kiego w Łodzi. Od 2007 roku jestem 

Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przez dwie kadencje, jako najmłodszy sena

tor pełniłem funkcję sekretarza Senatu. 

W obecnej kadencji jestem wiceprzewodniczącym 

senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wiceprze

wodniczącym Senackiego Zespołu Strażackiego. Od początku 

swojej pracy w parlamencie staram się być blisko ludzi i ich spraw. 

Spotykam się z mieszkańcami mojego okręgu wyborczego, 

wsłuchuję się w ich potrzeby, korzystam z podpowiedzi i roz

wiązań.
  Zorganizowałem w swoim biurze darmowe porady prawne 

dla potrzebujących. Dzieci rolników z terenu moje

go okręgu wyborczego corocznie korzystają 

z dofinansowywanych wyjazdów na kolo

nie, które współorganizuję z Kasą Rolni

czego Ubezpieczenia Społecznego. 

 Życie i otoczenie nas wszystkich 

bardzo się zmienia. Powstały nowe 

drogi, szkoły, boiska. Wiele kluczo

wych inwestycji dla naszego regio

nu jest w trakcie realizacji. To mię

dzy innymi wszystko dzięki mojej 

dobrej współpracy z samorządami 

i instytucjami państwowymi. 

 Pozwólcie Państwo, abyśmy razem 

mogli ukończyć i zaplanować nowe inwes

tycje w naszym regionie. To ogromny zaszczyt 

i odpowiedzialność reprezentować Państwa w Senacie 

Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego proszę o Wasz głos 13 paź

dziernika 2019 roku.”

3Przemysław Błaszczyk  Senator RP

BŁASZCZYK
Przemysław Jacek

Zawsze blisko ludzi i ich spraw!
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Praca w naszym regionie

Wsparcie dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych m.in. przez zakup nowych 
samochodów dla jednostek będących 
w systemie. Dzięki moim staraniom 
gminy w moim regionie otrzymały 

około 70% dofinansowania na zakup 
nowych wozów ratowniczo gaśniczych.

Dodatkowe środki finansowe dla OSP 
z Funduszu Sprawiedliwości oraz 
z Funduszu Składkowego KRUS. 

Obecnie każda jednostka OSP może 
wnioskować o dotację w wysokości 

5000 zł.

Powstanie nowych dróg lokalnych 
z dofinansowaniem około 70% kosztów 

inwestycji z i Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich 
(40 mln w skali kraju), zwolnienie KGW 
z podatku dochodowego oraz wsparcie 
każdego nowo zarejestrowanego KGW 

kwotą od 3 do 5 tys. zł.

Pozyskanie środków finansowych na 
Szpitalne Oddziały Ratunkowe m.in. 
w Łęczycy (3,5 mln) i Kutnie (5 mln).

Jako senator RP w swojej 
pracy kieruję się przede 
wszystkim dobrem Polski 
i Polaków. Szczególnie ważne 
dla mnie są inwestycje 
i działania dla mojego 
regionu. Przez ostatnie 
4  lata było ich bardzo 
dużo. Poniżej wymienię 
tylko najważniejsze:
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Znaczny wzrost nakładów finansowych 
od 1 lipca 2019 roku na świadczenie 

opieki zdrowotnej w szpitalach 
powiatowych – Kutno 3,27 mln zł, 

Łęczyca 3,04 mln zł, Łowicz 2,03 mln zł 
i Poddębice  2,03 mln zł.

Pozyskanie 6 mln zł dla Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Łęczycka” na realizację 
Lokalnej Strategii Rozwoju. O taką kwotę 

powiększono budżet województwa 
łódzkiego.

Rozbudowa i modernizacja peronów, 
dworców i linii kolejowych KutnoŁowicz 
oraz w  najbliższym czasie ŁódźŁęczyca

Kutno.

Otwarcie żłobków dzięki pozyskanym 
środkom z programu Maluch Plus, w tym 

pierwszy żłobek w Łęczycy (kwota 
całkowita: 129 571,28 zł, kwota 
dofinansowania: 99 980,22 zł).

Pozyskanie dofinansowania na budowę 
budynku na potrzeby Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. 
Słowackiego (kwota całkowita: 1 188 

500,00 zł, kwota dofinansowania: 1 188 
500,00 zł w roku 2018 oraz 1  978  000  zł 

w roku 2019).

Reaktywacji połączeń PKS, np. na terenie 
mojego okręgu wyborczego. 

Zaplanowano przebieg 32 linii PKS na 93 
uruchomione na terenie województwa 

łódzkiego.

Pozyskanie wsparcia finansowego 
z Samorządu Województwa Łódzkiego 
i Ministerstwa Kultury na konserwację 

i odrestaurowanie zabytków i obiektów 
kulturalnych, np. kościoły parafialne 

w Tumie, Siedlcu, Poddębicach, 
Uniejowie, Nieborowie, Łowiczu i inne, 

Pałac w  Walewicach, Muzeum 
w Krośniewicach, Dom Kultury 

w Łęczycy.

Pozyskanie środków finansowych na 
budowę nowych miejsc do aktywnego 

wypoczynku i  uprawiania sportu, np. na 
budowę boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej  nr  1 w Łęczycy 

(kwota całkowita: 878 634,51 zł, kwota 
dofinansowania: 289 900,00 zł 

(Ministerstwo Sportu), czy otwartych 
stref aktywności i nowych hal 

sportowych.

Przywrócenie posterunków policji w 
Piątku oraz Nieborowie;

Pomoc w uzyskaniu wsparcia 
finansowego na organizację imprez 

kulturalnych (dożynki gminne, koncerty, 
jubileusze, imprezy kulturalno

rozrywkowe) na terenie mojego okręgu 
przez Spółki Skarbu Państwa oraz 

instytucje państwowe.
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 Szanowni Państwo, jedną 
z ważnych funkcji Senatora Rzeczy
pospolitej Polskiej jest promocja swo
jego regionu oraz organizowanie spot
kań roboczych ważnych osobistości 
i urzędników naszego kraju z miesz
kańcami. To właśnie dzięki takim spot
kaniom społeczeństwo ma okazję 
przedstawić swoje problemy oraz wy
mienić opinie i spostrzeżenia z osoba
mi, które na szczeblu krajowym podej
mują istotne dla ogółu decyzje. Ich 
efektem są ciekawe inicjatywy oraz 
napływ dodatkowych środków finan
sowych na realizację inwestycji w na
szym regionie.
 Jednymi z najważniejszych 
spotkań jakie udało mi się zorganizo
wać były wizyty Premiera Mateusza 
Morawieckiego w Łęczycy i Łowiczu, 
Premier Beaty Szydło w  Kutnie, Wice
premiera Piotra Glińskiego w Tumie 
oraz Wicepremiera Jacka Sasina. W ca
łej mojej karierze nie przypominam so
bie żeby inny z  urzędujących Premie
rów odwiedził nasz region. O tym jak 
bardzo ważne i potrzebne były te spot
kania świadczy liczba przybyłych na nie 
osób.  
 Z mojej inicjatywy region od
wiedzili również: Marszałkowie Sejmu 
i Senatu, Minister i Wiceministrowie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Ro
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wice
minister Skarbu Państwa, Wicemini
ster Rozwoju oraz Europosłowie.

Na moje zaproszenie region odwiedziły znane osoby

Spotkanie z Premier 
Beatą Szydło w Kutnie

Spotkanie z Wicepremierem 
Jackiem Sasinem w Poddębicach

Spotkanie z Marszałkiem Senatu 
Stanisławem Karczewskim w Łęczycy

Spotkanie z Ministrem Maciejem 
Małeckim w Żychlinie
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Spotkanie z Premierem 
Mateuszem Morawieckim 
w Łęczycy

Wicepremier Piotr Gliński 
w Tumie

Spotkanie z Minister 
Elżbietą Rafalską w Kutnie
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# dotrzymujemysłowa

W mijającej kadencji Senat RP 
przyjął kilka tysięcy ustaw. 

Wiele z nich dobrze służy Polsce i Polakom 
już od chwili wejścia w życie, są to m.in. 

ustawa 500+ na każde dziecko, 
wspierająca polskie rodziny, 

a w szczególności Nasze dzieci

Wyprawka dla ucznia 
w kwocie 300 zł dla 

każdego ucznia

Program 
„Mama4+”

Ustawa dająca seniorom 
powyżej 75 roku życia 
prawo do darmowych 

leków z listy refundacyjnej

Ustawa likwidująca 
„śmieciowe” umowy 

o pracę

Ustawa wspierająca 
rolników i obszary 

wiejskie – umożliwienie 
sprzedaży bezpośredniej, 

znakowanie polskiej 
żywności, ochrona 

ziemi rolniczej, dopłaty 
do paliwa rolniczego 
i ubezpieczeń upraw 

rolnych

Ustawa likwidująca lukę 
VATowską – zwiększająca 

wpływ podatku VAT i akcyzy 
do budżetu Państwa o ponad 
20 miliardów złotych rocznie.

Ustawa podnosząca 
do 14,70 zł minimalną 

stawka godzinową 
w 2019 roku

 Ustawa przywracająca 
wiek emerytalny, 60 lat 

dla kobiet, 65 lat dla 
mężczyzn. W latach 

2012‐2016 obowiązywał 
podwyższony wiek 
emerytalny – 67 lat 

dla wszystkich
Ustawa obniżająca 

CIT z 19% do 9% 
oraz PIT dla młodych 

z 18% do 0%

Ustawa Emerytura+ ‐ wszyscy 
emeryci i renciści otrzymali 
1,1 tys. zł jednorazowego 
świadczenia pieniężnego

Ustawa podwyższająca pensję 
minimalną‐ 2250 zł w 2019 roku 

(2015 r. – 1750 zł)



 Od 2007 roku jestem Senatorem 
Rzeczypospolitej Polskiej. Przez dwie ka
dencje, jako najmłodszy senator, pełniłem 
funkcję sekretarza Senatu.
 W obecnej kadencji jestem wice
przewodniczącym senackiej Komisji Rol
nictwa i Rozwoju Wsi, członkiem Komisji Re
gulaminowej, Etyki i  Spraw Senatorskich, 
a  także wiceprzewodniczącym Senackiego 
Zespołu Strażaków.  
 Zawsze staram się dobrze i rzetel
nie wypełniać swój mandat senatora RP. 
Pracuję aktywnie podczas posiedzeń sena
tu i komisji senackich. Każdego dnia jestem 
blisko wyborców z mojego okręgu.  
 Wielokrotnie podejmowałem za
kończone sukcesem interwencje, w imieniu 
osób fizycznych i instytucji w Kancelarii Pre
zesa Rady Ministrów, różnych minister
stwach i urzędach szczebla centralnego. 

Dzięki moim działaniom udało się wesprzeć 
wiele osób, organizacji społecznych, fun
dacji, stowarzyszeń oraz samorządów.  
 Moja praca w Senacie związana jest 
głównie z działalnością rolniczą. Wielokrot
nie byłem sprawozdawcą Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przy różnych ustawach. 
Uczestniczyłem w konferencjach dotyczą
cych rolnictwa, stale współpracuję z Mini
sterstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 Ważną tematyką w mojej działal
ności parlamentarnej były także sprawy 
społeczne, sportowokulturalne oraz spra
wy bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
głównie dotyczące Ochotniczych Straży 
Pożarnych, dlatego w Senacie uczestniczy
łem w licznych spotkaniach, rozmowach, 
konferencjach organizowanych przez resor
ty, komisje i organizacje zajmujące się tą te
matyką.

85 

202 
905 

3585 

135 

94 

posiedzenia Komisji 
Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich

posiedzeń Senatu RP

dni obrad plenarnych 
Senatu

ustaw rozpatrzonych 
przez Senat RP

Senat RP przeprowadził 
głosowań

posiedzeń Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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 W organizowanych przeze mnie wycieczkach do 
stolicy od początku kadencji wzięło udział do tej pory łącznie 
ponad 3000 osób: uczniów szkół, członków Kół Gospodyń 
Wiejskich i innych stowarzyszeń, radnych, sołtysów oraz nie
zrzeszonych w wyjazdach z wolnego naboru. W programie 
zwiedzania znajdowały się m.in. Parlament, Telewizja Pol
ska, Pałac Prezydencki, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Zamek Królewski, Powązki, Stadion Narodowy, Ogród na 
dachu Biblioteki Uniwersyteckiej itp.  

 Ważnym i historycznym 
wydarzeniem w skali kraju był 
także wyjazd na wystąpienie 
prezydenta USA Donalda Trumpa 
zorganizowany przez moje biuro, 
który zgromadził rzesze zaintere
sowanych.
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Odwiedzili mnie w Senacie  



Kolonie, zimowiska dla dzieci i młodzieży  

Serdecznie 
zachęcamy 
Państwa 
do zgłaszania 
się na wycieczki 
w przyszłości, 
naprawdę 
warto!

 Jako Senator RP 
organizuję również 

wycieczki do teatru m.in. 
z okazji Dnia Kobiet czy 

Bożonarodzeniowego 
koncertu kolęd i pastorałek

 Od początku ka
dencji każdego roku orga
nizuję kolonie w wakacje 
oraz zimowiska w ferie zi
mowe dla dzieci i mło
dzieży do 16. roku życia, 
ze szczególnym wspar
ciem pociech rolników.  
 Od 2015 r. na wy
cieczki te wyjechało łącz
nie ponad 1000 osób. 
Dzieci zwiedziły takie 
miejsca, jak: Poronin, 
Murzasichle, Jarosławiec, 
Stegna, Jastrzębia Góra 
czy Dziwnówek. 
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Lokalne imprezy

 Senatorska działalność to rów
nież uczestnictwo w licznych uroczystoś
ciach i imprezach okolicznościowych or
ganizowanych na terenie mojego okręgu 
wyborczego.
 Jest to także możliwość spotkania 
się z Państwem, wymiany poglądów i doś
wiadczeń, co cenię sobie najbardziej. Da
je to również sposobność kultywowania 
miejscowych tradycji kulturalnych i zwy
czajów oraz propagowania historii. Cieszę 
się z zaproszeń na uroczystości podczas 
których mogę wyrazić mój ogromny sza
cunek do Państwa pracy i zmagania się 
z trudami dnia codziennego. Takimi właś
nie spotkaniami są dożynki tak pięknie 
zawsze organizowane przez włodarzy 
gmin wiejskich.
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Historia i nasza tożsamość

 Pełniąc mandat senatora bardzo dużo czasu i uwagi po
święcam roli i znaczeniu polskości oraz kształtowaniu postaw pa
triotycznych. Wspólnie ze szkołami, parafiami oraz stowarzyszenia
mi upamiętniliśmy w różnej formie pamięć o świętach narodowych, 
wydarzeniach patriotycznych, wybitnych bohaterach i rodakach. 
Józef Piłsudski mawiał: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości 
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przy
szłości”. Tą dewizą staram się kierować od dawna. Dzięki nawią
zaniu współpracy z wieloma szkołami co roku organizuję konkurs 
„Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę”, w którym bardzo licznie bierze 
udział młodzież ze szkół mojego okręgu. Wychowanie patriotyczne 
jest bardzo istotne w kształtowaniu naszej młodzieży,rozwijaniu  
postaw obywatelskich oraz budowaniu więzi z krajem ojczystym 
i regionem.
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Organizacja konkursówŻołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!
„
 W IX kadencji organizowałem cztery edycje 
konkursu „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!” dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (był również jed
nym z pierwszych jego propagatorów). Konkurs ten 
rozpoczynają rozgrywki szkolne, których laureaci bio
rą udział w etapie regionalnym, by zakończyć zmaga
nia finałem wojewódzkim. Ma on na celu populary
zację historii, rozbudzanie zainteresowania wiedzą 
o Żołnierzach Wyklętych, kształtowanie postaw patri

otycznych wśród młodzieży oraz przybliżenie działal
ności i roli żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny. 
Konkurs organizowany jest pod patronatem IPN w Ło
dzi. W czterech edycjach wzięło udział ponad 6 tys. 
uczniów z całego województwa łódzkiego, co świad
czy o ogromnym zainteresowaniu młodzieży historią, 
a także o zaangażowaniu patriotycznym młodych 
Polaków, co bardzo cieszy. 

Obrazki z Sienkiewicza
 W 2016 roku organizowałem ogólnopolski 
konkurs pt. „Obrazki z Sienkiewicza”, który miał na ce
lu popularyzację twórczości tego wybitnego pisarza, 
a dzięki temu pogłębienie świadomości narodowej 
i dumy z polskości, wzbogaconych o wartości uniwer
salne obecne w twórczości pisarza w roku, który został 
uznany rokiem Henryka Sienkiewicza. Konkurs był ad
resowany do wychowanków przedszkoli, uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pod
opiecznych placówek opiekuńczych. Uczniowie skła
dali prace w trzech kategoriach: literackie, plastyczne 
oraz audiowizualne. Zmagania miały dwa etapy: okrę
gowy i ogólnopolski. Z okręgu wyborczego senatora 
Błaszczyka wzięło w nim udział ponad 150 osób, a kilka 
z nich otrzymało wyróżnienia w Warszawie, czego ser
decznie gratulujemy!

„
 Obecnie jesteśmy w trakcie przeprowadzania kolejnej edycji 
konkursu literackiego pt. „List do Taty”, przeznaczonego dla uczniów 
klas IV i V szkoły podstawowej, mającego wymiar ogólnopolski. Konkurs 
ma na celu m.in. propagowanie roli ojca w budowaniu harmonii rodzin
nej i procesie wychowawczym dzieci, skierowanie uwagi na niezastą
pioną rolę ojca w życiu dziecka oraz promowanie przykładów dobrego 
godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową. Do udziału w dwóch edy
cjach mijającej kadencji zgłosiło się ponad trzystu uczniów z mojego okręgu.

List do Taty
„
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Polski Parlament i Unia Europejska okiem Młodego Obywatela

„
 Był to konkurs plastyczny zorganizowany przez moje biuro senatorskie, 
mający na celu promowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej oraz pol
skiego Parlamentu wśród młodego pokolenia Polaków, przeznaczony dla wycho
wanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych placówek 
opiekuńczych. Wzbudził on ogromne zainteresowanie, bowiem wzięło w nim 
udział ponad 660 osób z powiatów: łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego i pod
dębickiego. W każdej szkole wyłonieni byli zwycięzcy, a dodatkowo autorzy naj
lepszych prac zostali nagrodzeni w Warszawie przy okazji ufundowanej przez se
natora wycieczki. 

„Wędką czystym wodom cześć”
„Konkurs na kartkę Wielkanocną”
„Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”
„Rok Niepodległej”
„Mój jest ten kawałek podłogi”
„Chrześcijańskie korzenie Zjednoczonej 
     Europy”
„Mikrofon dla każdego”

Przeprowadzone zostały również inne konkursy w moim 
okręgu wyborczym, organizowane przez Szkoły, Domy 
Kultury itp. Były to m.in. konkursy:

„

Finał konkursu „Bezpieczeństwo 
pożarowe na co dzień”

Konkurs taneczny „Mój jest ten 
kawałek podłogi” – Łęczyca

Wręczenie nagród w powiatowym konkursie 
„Wędką czystym wodom cześć” w Kutnie

Wręczenie nagród 
w konkursie 
organizowanym 
przez biuro 
Senatora RP 
Przemysława 
Błaszczyka na 
Kartkę Wielkanocną

Powiatowy konkurs matematyczno
historyczny ,,Rok Niepodległej”
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Zawsze, w każdej naszej pracy lub dzia
łalności przychodzi czas na podziękowa
nia. W tym miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować tym wszystkim, którzy 

wspierali mnie nie tylko w tej kadencji, ale przez 
ostatnie 12 lat. Sukcesu nie buduje się samemu, 
sukces buduje się z ludźmi, którzy nas otaczają. Za 
każde dobre słowo, pomocną dłoń, wymianę doś
wiadczeń i poglądów jestem wdzięczny tym wszyst
kim, których spotkałem na swojej „senackiej” 
drodze. Razem dla Polski i Polaków osiągnęliśmy 
bardzo dużo, a możemy jeszcze więcej. Jeszcze raz 
bardzo dziękuję za te owocne lata i zapraszam do 
dalszej współpracy dla dobra naszego Kraju i jego 
Mieszkańców.

Łowicz

Kutno

Poddębice

Łęczyca

„

www.facebook.com/blaszczykprzemek

www.blaszczyk.senat.pl

Zachęcam do współpracy oraz śledzenia mojej bieżącej działalności 


