
Szanowni czytelnicy portalu wolnego od populizmu, 

Nikt na razie oficjalnie tego nie zrobił, ja będę może pierwszy, chciałbym się odnieść 
do listu otwartego, jaki zamieścił Pan Tomasz Atłowski. Jestem mile zaskoczony. 
Mimo tego, że nie byłem zachwycony skalą dokonań jego czterech kadencji jako wójta 
Celestynowa, bo też były chwile, które do chlubnych nie należą, jednak swoją 
osobowością potrafił zdobyć elektorat, dzięki któremu objął funkcję radnego w 
powiecie i między innymi reprezentuje nas Celestynowian. Życzyłbym sobie i myślę, 
że wszystkim mieszkańcom, aby swoją posługą nas godnie reprezentował. Z wielkim 
uznaniem przyjąłem jego stanowisko i to z jaką klasą to zrobił w jednoznaczny sposób 
odcinając się od prób manipulowania jego osobą na forum naszej społeczności. 
Uważam, że nie jest to godne, aby publiczny funkcjonariusz, jakim jest wójt gminy 
Stefan Traczyk wprowadzał w błąd naszych mieszkańców zastraszając powrotem zła, 
czyli starej gwardii oraz komisarzem w roli Pana Atłowskiego a co za tym idzie 
Platformy Obywatelskiej, której jest członkiem. Apeluję do wszystkich, nie dajcie się 
manipulować Panu Stefanowi Traczykowi oraz informacjom rozsiewanym przez niego 
w miejscach, które wizytuje tj. firmy, sklepy, a ostatnio prywatne mieszkania. 
Slogany, które padają z jego ust skierowane są głównie pod adresem radnych w celu 
ich zdyskredytowania w oczach wyborców, którzy ich wyłonili w demokratycznych 
wyborach. Opieram się na informacjach, które również do mnie docierają i wiele z 
tych pomówień skierowanych jest również pod moim adresem. Powiem więcej, wiele 
osób  zadeklarowało mi nawet pójście na konfrontację w celu potwierdzenia 
zaistniałych przypadków. Nie przystoi to funkcjonariuszowi w randze wójta gminy, 
aby namawiać mieszkańców, by nie wzięli udziału w referendum, próbując im 
wmówić, że są to niepotrzebne koszty, a dodam, że koszty i tak będą, dlatego że 
uchwała referendalna ma moc prawną i bez względu na to, czy się Panu wójtowi 
podoba czy nie,  referendum będzie. Wnioskodawcy na pewno dołożą wszelkich 
starań, aby te koszty zminimalizować i będą zdecydowanie mniejsze, niż te 
kwoty,  które umieścił w swoim stanowisku Pan wójt. Chciałbym dodać, że Pan wójt w 
swej obecnej kadencji zrobił zdecydowanie więcej nieuzasadnionych kosztów dla 
naszych podatników, a rada gminy posiada ich bardzo wiele, niektóre z nich w postaci 
wniosków już znalazły swój finał w komisji rewizyjnej. O następnych w niedługim 
czasie społeczeństwo się dowie. Swoim obecnym postępowaniem Pan wójt uczy młode 
pokolenie demokracji, czyli ignorowania prawa wzięcia udziału w wyborach 
demokratycznych, w naszym przypadku – referendum. Najlepiej, żeby nikt nie 
chodził na wybory i przedstawiciele władz byliby wyłaniani z faktu samej deklaracji 
chęci objęcia funkcji, jaką zadeklarują i w mniemaniu Pana wójta byłaby to 
demokracja. Pan wójt krzyczy głośno o kosztach referendum. A to on w tej chwili 
swoimi ostatnimi decyzjami naraża budżet gminy na niepotrzebne koszty po dwóch 
latach swojej pracy powołuje zastępcę. Po co? Aby on mógł się skupić na pracy w 
terenie i jeździć nocami, zrywając ulotki informacyjne o referendum, zamiast skupić 
się na statutowym obowiązku, jaki mu powierzono, czyli czuwać nad podwładnymi w 
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu gminy. Nie pisałbym tych 
słów, nie posiadając na to faktów. Ze swej strony apeluję o odwagę, nie dajmy się 
zastraszyć, idźmy wszyscy na referendum. Apel swój szczególnie kieruję do 
mieszkańców młodego pokolenia. Przyszłość jest w Waszych rękach. 
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