Z Ryszardem Nikielem z Moreny, ustępującym Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego, rozmawia Tadeusz Gruchalla
(ukazało się w Gazecie Dzielnicowej „Morena” – grudzień 2006)

Granica kompromisu

- Mieszkańcy Moreny nie będą mogli zagłosować na pana w tych wyborach, mimo że jeszcze do niedawna pana nazwisko znajdowało się na liście? Jak to się stało? Dlaczego zrezygnował pan z kandydowania?
- Niestety, dla mnie to też sytuacja niemiła, ale takie jest życie. Dlaczego? Zaproponowany przez posła Jacka Kurskiego kształt listy wyborczej do Sejmiku nie miał w mojej ocenie żadnego uzasadnienia merytorycznego. Dlatego takiej listy nie mogłem zaakceptować i zrezygnowałem z kandydowania w tych wyborach.
- Dlaczego poseł Jacek Kurski sam miał decydować o kształcie listy wyborczej?
- Nałożyły się na to dwie sprawy. Po pierwsze, w czerwcu przyjęto nowy statut partii PiS, który zmienia strukturę na terenie województwa. Pojawiają się okręgi, jest rada regionalna itd. Prezes uznał, że najbardziej efektywnym do momentu wyborów będzie funkcjonowanie jednoosobowych pełnomocników okręgów, którzy będą ponosić pełną odpowiedzialność za kampanię wyborczą i wynik wyborczy. Stąd nie funkcjonują na razie żadne ciała kolektywne na poziomie wojewódzkim.
- Początkowo, na którym był pan miejscu?
- Problem jest szerszy, ponieważ poseł Jacek Kurski z różnych powodów nie życzył sobie, abym kontynuował swoją karierę polityczną na poziomie Sejmiku, uważając, że powinienem wrócić do Rady Miasta Gdańska. Ja uważałem inaczej, bo rok mojej pracy w Urzędzie Marszałkowskim pozwolił mi zdobyć niezbędne doświadczenie i na pewno byłbym w stanie efektywnie pracować na tym poziomie samorządowym. 
- Więc na którym był pan miejscu na liście?
- Propozycja Jacka Kurskiego była taka, abym był na trzecim miejscu. Uważałem, razem ze znaczną częścią pomorskich parlamentarzystów PiS, że jest to bezzasadne. W konsekwencji zrezygnowałem z kandydowania.
- Tym samym zawiódł pan swoich wyborców. Nie analizował pan tego pod takim kątem?
- Czy zawiodłem? Proszę mi wierzyć, są jednak pewne granice kompromisu, czy bycia w polityce na siłę. Mnie interesuje polityka tylko wtedy, jeśli mogę być sobą, jeśli mogę reprezentować swoje poglądy, swoje przekonania, działać w zgodzie ze swoim sumieniem. Nie muszę tkwić w polityce za wszelką cenę.
- Gdyby jednak zdobył pan tyle głosów społeczeństwa, ile jest wymaganych, to i Jacek Kurski nie byłby w stanie panu zaszkodzić…
- No tak, ale wówczas zaakceptowałbym jego sposób myślenia przy tworzeniu listy wyborczej. Uważam, że kampania wyborcza wymaga współpracy. Tak to sobie wyobrażałem, że dojdzie do jakiegoś porozumienia między mną a posłem Kurskim, co do mojej roli w tej kampanii wyborczej. Tymczasem poseł w ogóle unikał spotkania ze mną i proponował rozwiązania, nazwałbym je – siłowe. A to było dla mnie nie do przyjęcia.
- Za to łatwiej było zapewne panu posłowi Kurskiemu stwierdzić w Radiu Gdańsk, że pan po prostu źle pracował…
- Nie podał na to żadnych dowodów, przykładów, posługując się jedynie epitetami pod moim adresem. To było tylko gołosłowne stwierdzenie, nic więcej.
- Może zasięgał opinii u marszałka?
- Nie wiem. Jednak nie posłużył się żadnym konkretem i takie są fakty.
- Fakty też są takie, że ten zarząd województwa otrzymał najwyższe poparcie, nawet opozycja z SLD głosowała za przyjęciem absolutorium, co może być ewenementem w skali całego kraju.
- To kwestia zdobycia pewnego autorytetu. Ciekawe jest pytanie, dlaczego ten zarząd działał dobrze? Nie dlatego, jak mówi poseł Kurski, że byłem miękki wobec Platformy Obywatelskiej, tylko dlatego, że z marszałkiem Kozłowskim przyjęliśmy pewne metody pracy, których konsekwentnie się trzymaliśmy. Nie rozgrywaliśmy spraw poprzez media, lecz rozmawialiśmy z sobą tak długo, aż dochodziliśmy do kompromisu. 
- Na Pomorzu okazuje się, że PiS mogło utworzyć koalicję z PO i być ponad podziałami. To też ewenement w skali całej Polski. Czy to, że Jacek Kurski powiedział w Radiu Gdańsk, że pan był breloczkiem do spodni PO nie obraża pana?
- Uwłaczające jest to dla naszej partii. Ale tutaj przez posła przemawiają emocje, które wynikają z tego, że nie ma żadnych racjonalnych argumentów. 
- Jacek Kurski przecież, zanim został posłem, był w tej koalicji w Sejmiku. Wtedy nigdy nie mówił o sobie, że jest breloczkiem do spodni PO?
- Jacek Kurski stwarza takie wrażenie, jakby taka koalicja powstała dopiero teraz. Przecież funkcjonował w poprzednim układzie koalicyjnym z PO, gdzie sam był Wiceprzewodniczącym Sejmiku, miał człowieka w Zarządzie, w Komisji Budżetowej, w Wojewódzkim FOŚ itd. Nigdy wtedy nie usłyszałem o tym, aby przeszkadzała mu ta koalicja. 
- Tak, więc co pozostaje? Może wcale nie chodzi o PO, lecz o możliwość wciśnięcia do Sejmiku „swoich” ludzi, a pana osoba jest przeszkodą?
- Przeszkodą jest w tym sensie, że Jacek Kurski nie toleruje niezależnych indywidualności wokół siebie. W mieście Gdańsk może być tylko on, a reszta to pustynia. 
- Pan nie poczuł się obrażony tym, co o panu mówił w Radiu Gdańsk?
- On nie należy do tej grupy osób, która może mnie obrazić.
- Nie daje się pan wyprowadzić z równowagi?
- Nie, bo to jest polityka. Takie zachowanie posła Kurskiego nie jest dla mnie zaskoczeniem. Wyciągałem rękę do niego, chciałem zawrzeć porozumienie dla dobra partii i dobrego wyniku wyborczego, ale poseł dobrej woli nie wykazywał.
- Może mamy do czynienia ze zjawiskiem fali politycznej?
- Nie nazywałbym tego tak. Wszystko jest zależne od ludzi. Są w końcu politycy, którzy lubią dominować w swoim otoczeniu. Jeśli poseł Kurski uznał, że jestem silną indywidualnością i że jestem zagrożeniem, to dla mnie jest to pewnego rodzaju komplement.
- Jak pan wyobraża sobie dalej pozostawanie w PiS, skoro do tego doszło? Pozostanie pan dalej w tej partii?
- Oczywiście, że pozostanę! Partia ta to nie tylko Jacek Kurski. Po wyborach powrócimy do ciał kolegialnych i wróci normalność.
- Nierzadkie są opinie, że Sejmik mógł pracować wzorowo dopiero po odejściu na posła Jacka Kurskiego. To prawda?
-. Nie pracowałem wtedy w Samorządzie Województwa. Z tego, co wiem, było zamieszanie, dopóki nie ustabilizował się układ polityczny, później przez 1,5 roku do wyborów parlamentarnych panował spokój..
- Skoro wie pan, że dobrze pan pracował jako wicemarszałek a potem słyszy w radio, że człowiek z tej samej partii powiada, że pracował źle, że jest jakimś breloczkiem, to się z tym pan godzi?
- A co mam zrobić? Ja nie mam takiego dostępu do mediów, jak poseł Kurski i nie jestem w stanie medialnie się do tego ustosunkować. 
- Miał pan na myśli media publiczne?
- Nie tylko. Spór między dwoma członkami jednej partii, nie jest atrakcyjnym tematem.
- Co dalej?
- Nie wiem, czas pokaże... 
- I myśli pan, że ludzie z Moreny pogodzą się z pana odejściem z polityki?
- Trudno jest mi ocenić, na ile jest to interesujące dla nich. Generalnie atmosfera jest taka, że ludzie są zniechęceni utarczkami w polityce. 
- Na kogo ludzie powinni postawić?
- Na ludzi merytorycznych, którzy coś osiągnęli i się sprawdzili.
- Z Moreny kto się sprawdził? Na kogo pan postawi?
- Oczywiście zachęcam do głosowania na listę PiS. Naszemu miastu i województwu przyda się zmiana. Na naszych listach znajdują się ludzie o wysokich kwalifikacjach, ze świeżym spojrzeniem na politykę samorządową – każdy wyborca znajdzie tam z pewnością kandydata wartego jego głosu.
- Powraca pan do swojego zakładu pracy?
- Owszem, wziąłem tam urlop bezpłatny w związku z pełnieniem funkcji z wyboru.
- Mieszkańców Moreny na pewno interesuje pana opinia, co nowi radni powinni mieć na względzie w swoim działaniu, żeby oni odczuli to w swojej dzielnicy?
- Został zrobiony bardzo ważny krok. Obszar ten został ujęty w Miejskim Programie Rewitalizacji. Według mnie to ważny punkt do działań na przyszłość. Należy się starać, żeby program ten zaczął funkcjonować i był wspierany przez środki europejskie. Jest też inna sprawa - trzeba przebudować skrzyżowanie ul. Bulońskiej z Rakoczego. To bardzo niebezpieczny punkt komunikacyjny. Władze miasta do tej pory to hamowały. Radni w tej kadencji nie powinni odpuścić.
- Kto powinien zostać prezydentem Gdańska?
- Uważam, że prezydent Paweł Adamowicz powinien odpocząć a Gdańsk powinien odpocząć od niego.. W ogóle jestem zwolennikiem dwukadencyjności.
- I na koniec, żeby nie był pan gołosłownym. Co udało się zrobić?
- W kwestii bezrobocia; spadło ono i to w tempie najszybszym w Polsce. Nie chcę mówić, że to moja zasługa, ale gdyby ono wzrosło, proszę wierzyć, każdy czyniłby mi zarzut. Wojewódzki Urząd Pracy zaczął zarządzać we właściwy sposób europejskim funduszem społecznym. Nie ma już na niego skarg, jak dawniej.
 W sferze polityki społecznej przyjęto nową strategię. Jej celem jest stworzenie skutecznego systemu integracji społecznej, uaktywnienie organizacji pozarządowych, wyciągania ludzi z tak zwanego wykluczenia społecznego. Zaczęliśmy budować potrzebną infrastrukturę społeczną: centra integracji, świetlice wychowawcze itp.
W sferze edukacji największym osiągnięciem jest powołanie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Brzeźnie, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Pracownicy samorządowi mogą podnosić wykształcenie do poziomu wymaganego przez prawo. To też oferta dla maturzystów, którzy nie dostali się na uczelnie, a mogą tu zdobyć zawód. 
Poza tym razem z marszałkiem Górskim mamy swój udział w tworzeniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. To jeden z lepszych w Polsce. Dodatkowo w sferze politycznej – Sejmik nie wtrącał się w spory na górze. Występowaliśmy tylko z merytorycznymi postulatami na rzecz województwa.
- Dziękuję za rozmowę. 




