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Oświadczenie w sprawie skreślenia mnie Karola Rajewskiego z partii Prawo i Sprawiedliwość 

 

 

   W związku z informacjami jakoby skreślono mnie lub wyrzucono z Prawa i 

Sprawiedliwości za to, że pełniąc funkcję publiczną burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, pilnując 

spraw i dbając o interes gminy zdecydowałem się na bardzo bolesne i trudne społecznie propozycje 

zmian oświatowych, w tym przedstawiłem propozycję zlikwidowania pięciu z ośmiu szkół 

podstawowych. Oświadczam, że wszystko co robię, robię w interesie 15000 mieszkańców gminy, a 

każdą decyzję poprzedzam rozważeniem różnych wariantów rozwiązań, tak jest również w tym 

przypadku. Przygotowując się do bardzo trudnych decyzji od ponad pół roku publicznie 

przekazywałem informację o koniecznych zmianach, odbywałem rozmowy z radnymi, wykonana 

została zewnętrzna ocena sytuacji oświaty w gminie, przeprowadzone zostały warsztaty oświatowe, 

zebrane ankiety uczniów, rodziców i nauczycieli, przeprowadzono publiczną prezentację wyników 

audytu (dostępną w Internecie). Wcześniej w celu ratowania gminy podniesione zostały podatki 

lokalne, opłaty za odpady (do wysokości opłacalności ekonomicznej), czynsze w lokalach 

komunalnych (do wysokości umożliwiającej ich remontowanie).  

   Staram się postępować odpowiedzialnie i roztropnie w interesie wszystkich mieszkańców, a 

nie tylko grup uprzywilejowanych. Dla mnie rok na stanowisku burmistrza był okresem wytężonej 

pracy, nauki, wielu analiz, czas trudnych ale przemyślanych decyzji, które choć dzisiaj mogą 

wydawać się bolesne i czasem niezrozumiałe to z całą pewnością przyniosą pozytywne zmiany. 

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom oraz radnym za wyrozumiałość i przychylność dla 

wielu inicjatyw. Czasem wypracowanie porozumienia było trudne. Jestem gospodarzem tej gminy i 

z całą odpowiedzialnością biorę na siebie ciężar trudnych decyzji, które muszę podejmować 

każdego dnia. Oczekuję, że będę mógł liczyć w takich przypadkach na wsparcie i współpracę nie 

tyko z Radą Gminy ale również mieszkańcami, partnerami społecznymi i instytucjami. Przepraszam 

wszystkich, oraz proszę o wyrozumiałość wszystkich tych, których te decyzje dotykają 

bezpośrednio. Zapewniam, że są one konieczne i podejmowane w interesie nas wszystkich. Proszę 

o zrozumienie, a wszystkich zainteresowanych do dialogu w sprawie rozwoju Gminy i Miasta 

Błaszki. 

 

                   Z poważaniem 


