SPOTKANIE W KLABARKU MAŁYM
Chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat spotkania w Klebarku Małym, które odbyło się
24 maja 2018 r., a dotyczyło zamknięcia drogi 1464 na odcinku Klebark Mały - Ostrzeszewo. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele firmy Budimex, wójt - Piotr Płoski, sołtys Klebarka Małego - Iwona Skwarko, lokalny radny
- Andrzej Chojnowski oraz kilkudziesięciu mieszkańców. Tematem było zakomunikowanie (bo przecież nie wysłuchanie opinii mieszkańców), jak zostało zaplanowane przez władze gminy Purda i przedstawicieli firmy Budimex
wakacyjne zamknięcie drugiej, najważniejszej drogi dojazdowej do Olsztyna. Mieszkańcy pytali o to, czy była
rozpatrzona jakakolwiek alternatywa wobec przedstawionych planów, o to jak mają sobie radzić mieszkańcy mający firmy transportowe oraz jak i którędy będą swoją flotą transportową dojeżdżać do bazy paliwowej po wąskiej
i nieprzystosowanej do ciężkiego sprzętu drodze Klebark Wielki-Klewki. Jedna z mieszkanek zapytała, jak i ile

wydłuży się dojazd karetek do Klebarka Małego, a jest to dla niej ważna kwestia, gdyż jej dziecko jest przewlekle
chore i potrzebuje częstej pomocy medycznej.
Ludzie, próbowali zmienić niewzruszenie Piotra Płoskiego co raz to nowymi ekonomicznymi, zdrowotnymi
i innymi ważnymi dla ich egzystencji argumentami. Przypuszczam, że każdy z następnych pytających, po zaobserwowaniu, że poprzednik nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytanie, zadawał pytanie w założeniu mocniejsze,
ważniejsze, bardziej dosadne tak, aby w końcu wzbudzić zainteresowanie Płoskiego
Obserwując z boku zmagania mieszkańców z wójtem, dało się zauważyć szczegóły stosownej przez niego manipulacji socjotechnicznej.
Płoski NIE odpowiadał na pytania, miał zwieszoną głowę, unikał kontaktu wzrokowego i lekceważył
wszystkich, doprowadzając każdego z osobna do zniechęcenia. Jest on w moim rozumieniu człowiekiem
spostrzegawczym i inteligentnym, lecz złym moralnie. Skoro raz sprawdził, że ludzie za każdym razem po
poddaniu ich dawce lekceważenia trochę pokrzyczą i rozchodzą się do domów, zaś sprawa zostaje przyjęta
bez sprzeciwów - to ZAWSZE będzie stosował tę skuteczną metodę!!!
W końcu te kilka kwadransów słuchania cudzego narzekania jest niewygórowaną ceną za dalsze sprawowanie
niepodzielnej władzy w gminie Purda. Nieprawdaż, wójcie Płoski? To psychologicznie podobna sytuacja do tej,
w której każde z rodzeństwa stara się zainteresować sobą rodzica bardziej, niż pozostałe rodzeństwo. Płoski
zagrał rolę surowego rodzica, który ukarał „wszystkie swoje dzieci” lekceważeniem. Każdy poczuł się mniejszy,
nieważny, zatem władza wójta została ukazana. Z jego punktu widzenia to pewnie sukces.
Ludzie nie spostrzegli, że wójt, tak jak wszystkie osoby o psychopatycznej i socjopatycznej osobowości, nie jest
w żaden sposób czuły na cudzą krzywdę i niedogodności spowodowane konkretną jego decyzją. Musi ukazać
nieomylność władzy, bo wszak to, co on zaplanował z Budimexem, musi zostać w 100% zrealizowane. Jeżeli
jakikolwiek mieszkaniec doprowadziłby do zmiany planów, wówczas to on ukazałby władzę nad Płoskim! Wójt
musiałby coś zmienić w planach i poddać się cudzej woli. Tymczasem bezkompromisowy styl jego władzy nie
pozwala na jakiekolwiek ustępstwa, chyba, że pod działaniem siły wyższej od niego samego.
Zauważcie mieszkańcy, że na spotkaniu była wystawiona jedynie lista obecności - na której złożyliście naiwnie
swoje podpisy, czyli milcząco zatwierdziliście swoimi nazwiskami decyzję Was krzywdzącą!
Teraz Płoski będzie miał twardy argument, że konsultacje społeczne w sprawie drogi zostały przeprowadzone, zaś sprzeciwów nie zanotowano! To kolejny ze sprawdzonych sposobów manipulacji tłumem.

Gdyby gra była uczciwa wobec Was powinny być dwie rubryki - z wyborem: czy wpisuję swoje nazwisko
w kolumnę „Popieram decyzję” lub wpisuję nazwisko w kolumnę „Sprzeciwiam się decyzji”. Wówczas zachowalibyście, jako suweren, władzę nad pomysłami wójta i reszty gminy, a tak - daliście się zmanipulować.
Piszę to, aby na taki sposób manipulacji już nikt więcej w naszej gminie nie dał się nabrać!
Nigdy więcej list obecności, domagajcie się listy decyzyjności - TAK/ NIE!
Uważam, że dalszy, skuteczny sposób na „rozmowy” z milcząco -lekceważącym Wójtem powinien obejmować
następujące działania.
1. Każdy z mieszkańców na następne tego typu spotkanie, winien przygotować kartkę - listę sprzeciwu wobec
rozpatrywanego działania Płoskiego i zbierać podpisy niezadowolonych sąsiadów. Staje się to wówczas dokumentem, który musi zostać rozpatrzony.
2. Za każdym razem przy takim spotkaniu należy zbierać podpisy pod wnioskiem o usunięcie Płoskiego ze stanowiska wójta, sukcesywne takie działanie może spowodować zebranie wymaganych 10%głosów i ogłoszenie
pełnoprawnego referendum.
3. Wykazać się pamięcią i determinacją przy okazji jesiennych wyborów samorządowych, uniemożliwiając mu
dalsze szkodzenie w Purdzie (i najlepiej nigdzie indziej).
Proszę pamiętać, Szanowni Mieszkańcy, że to, jak jesteście traktowani i w jaki sposób Płoski może was dalej
„ogrywać”, zależy od Was samych!
Brak Waszego sprzeciwu jest akceptacją narzuconych przez władzę warunków i decyzji. Oni zaś będą robić
coraz więcej opłacalnego im zła, bo wszak nikt nie przeszkadza! Zapewne każdy wyrzuciłby i ukarał złodzieja

ze swojego domu już za pierwszym razem, a nie zostawiał otwartych drzwi. Zrozumcie, że nie ma sensu prosić
złodzieja, aby nie kradł, trzeba to mu uniemożliwić. Niekarany złodziej zatrzyma swój proceder dopiero w momencie, gdy nie będzie nic do ukradzenia z Waszego domu...
Według moich analiz celem takiego sposobu zablokowania drogi drogi 1464 na odcinku Klebark Mały
- Ostrzeszewo było uproszczenie technologiczne (i finansowe) prac przy wiadukcie dla firmy Budimex, zaś zyskiem dla Płoskiego będzie poprawienie drogi łączącej wsie: Klebark Wielki - Klewki na cudzy (Budimexu) koszt.
Ile ścian popęka w prywatnych domach po skierowaniu intensywnego ruchu kilka metrów od murów oraz ile ludzi
zapłaci swoim dodatkowo straconym czasem i paliwem wydłużony dojazd - zapewne nie jest sprawą istotną dla
Płoskiego i jego ekipy.
Według Płoskiego: Ludzie nieważni, cele - polityczne ponad wszystkimi!
Krytyczny obserwator

