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Proszę Państwa, wszystko jest już jasne. Wiemy, że o fotel Burmistrza Gminy Mosina będzie się ubiegało
6 osób. Nasze Stowarzyszenie będzie reprezentował w tej rywalizacji pan Jerzy Ryś. Nie Jan Marciniak, nie
Marian Jabłoński, nie ja, jak niektórzy myśleli. Zdecydowaliśmy, że czas na poważne zmiany i powinien
ich dokonywać ktoś, kto ma duży potencjał, cieszy się naszym zaufaniem, podobnie patrzy na wiele
spraw, ale nie jest obarczony negatywnym PR.

Wszystkim, którym leżą na sercu zmiany w naszej gminie, serdecznie kandydaturę pana Jerzego Rysia
polecam.

Aby przybliżyć nieco postać naszego kandydata przeprowadziłam z nim jakiś czas temu wywiad.

Jerzy Ryś - Z ludźmi i dla ludzi

Nie wszyscy Pana znają. Proszę opowiedzieć
krótko o sobie.

Urodziłem się w Janowcu Wielkopolskim, miasteczku leżącym niedaleko Żnina, na granicy Pałuk i
Wielkopolski. Do Mosiny trafiłem po ponad trzydziestoletnim pobycie w Poznaniu, gdzie zamieszkałem po
ukończeniu studiów. Początkowo nic nie wskazywało na to, że to właśnie Mosina stanie się miejscem, w
którym zamieszkam na stałe. Mosina, podobnie jak Stęszew, była miasteczkiem tranzytowym moich
wypadów z żoną do miejsc przesiąkniętych historią Wielkopolski ostatnich 250 lat. Te podróże i moja
pasja do fotografii, a także wspomnienie podobnych miejsc, w których się wychowałem sprawiły, że
ostatecznie wybrałem Mosinę na miejsce, gdzie pragnę spędzić resztę mojego życia.

Czy należy pan do jakiejś partii politycznej?

Nie. Nigdy nie odczuwałem potrzeby przynależności do konkretnej partii politycznej. Nie oznacza to
wszelako, że nie posiadam swoich poglądów politycznych.

Dlaczego kandyduje pan na stanowisko burmistrza?
Przede wszystkim chciałbym zmienić relacje na linii Burmistrz – Społeczeństwo, na bardziej przyjazne i
transparentne. Chciałbym, aby społeczeństwo widziało w Burmistrzu swojego dobrego gospodarza. Myślę,
że jestem w stanie zaoferować Gminie takie zarządzanie, które przywróci dawne, dobre standardy
wielkopolskiej gospodarności, jakości pracy i jej sprawnej organizacji.
Jakie ma pan przygotowanie do pełnienia funkcji burmistrza?

Posiadam wyższe wykształcenie techniczne, uzyskane na Politechnice Poznańskiej. Mam bogate
doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów w tej uczelni, gdyż przez pierwsze 18 lat mojej
zawodowej pracy właśnie z nią byłem związany. Pracowałem też w firmach o zróżnicowanym profilu
działalności, pełniąc w nich funkcje kierownicze.
Przez czternaście lat powadziłem także własną firmę zajmujacą się projektowaniem i wdrażaniem
elektronicznych układów pomiarówych oraz usługami w zakresie naprawy sprzętu elektronicznego.
Jestem także współzałożycielem firmy szkolącej z obszarów szeroko rozumianej logistyki, doradztwa
biznesowego, procesów sprzedażowych, zarządzania projektami.
W ciągu 37 lat mojej pracy zawodowej nabyłem wiele umiejętności w zarządzaniu zespołami ludzkimi.
Miałem to szczęście, że niemal zawsze moja praca polegała między innymi na pracy zespołowej,
wymagającej budowania właściwych relacji międzyludzkich. Były one niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania zespołów pracowniczych realizujących skomplikowane projekty z różnych obszarów.
Umiejętności te okazały się bezcenne podczas kierowania zespołem informatyków w firmie świadczącej
usługi informatyczne dla klientów indywidualnych i biznesowych. Rozwinąłem też swoje umiejętności w
zakresie zarządzania, planowania, negocjacji biznesowych, podpisywania umów z klientami biznesowymi,
zarządzania finansami itd.
W latach 2005 – 2010 brałem również udział w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych
oraz w pracach zespołów zajmujących się pozyskiwaniem oraz wydatkowaniem tych środków.
W ciągu ostatnich trzech lat, przy okazji współpracy z Zarządem Osiedla nr 5 w Mosinie, miałem szansę
uzupełnić swoją wiedzę na temat pracy samorządu gminnego. To wyjątkowe doświadczenie pozwoliło mi
widzieć relacje zachodzące pomiędzy urzędem a mieszkańcem z całkowicie nowej perspektywy, mało
widocznej z pozycji mieszkańca.
Myślę, że to dobre referencje.

Jak ocenia Pan dotychczasową pracę władz miasta?
Odpowiedź nie jest z kategorii łatwych. Jak zawsze w takich przypadkach dostrzec można rzeczy dobre i
złe. Martwi mnie przede wszystkim zbyt duży rozrzut pomiędzy osiągnięciami korzystnymi dla Gminy i
tymi, które niewątpliwie do takich należeć nie mogą. Taki rozrzut zawsze wskazuje na brak konsekwencji
w zarządzaniu lub na brak jednolitej koncepcji zarządzania na poziomie strategicznym, taktycznym i
operacyjnym.
Jednym z przykładów zdecydowanie błędnego zarządzania jest pozostawienie nierozwiązanym problemu
odwodnienia dużej części południowego obszaru miasta. Stracony czas, stracone pieniądze i absolutnie
niekorzystny dla wszystkich finał procedowania w sprawie, której rozwiązanie leżało w zasięgu rąk
decydentów w Gminie. Skutki tego zaniechania będą odczuwalne przez kilka kolejnych lat w postaci
niemożliwości wykonywania inwestycji drogowych. Ogólnie wiadomo, że brak dróg i kiepska jakość tych
istniejących skutecznie odstraszają potencjalnych inwestorów.
Rozczarowuje także styl rządzenia sprawiający wrażenie, jakby urzędnicy gminy bali się mieszkańca w
roli innej, niż tylko petenta. Zaskakuje u urzędników brak wiary w to, że mieszkańcy mogą być
kreatorami rozwiązań korzystnych dla Gminy. Musimy wszyscy wierzyć, że tylko wspólny wysiłek i
konsekwentna praca pozwolą nam na osiągnięcie wytyczonego celu.

Co chciałby Pan zmienić w naszej gminie?
Przede wszystkim zachęcam wszystkich do odbudowy wielkopolskiej solidności. Na początek musimy
przewartościować nasz stosunek do pracy organicznej u podstaw, do uczciwości i lojalności wobec
oczekiwań wyborców. To podstawa do wszystkich dalszych poczynań. Szczegóły moich propozycji zmian
można wyczytać w programie wyborczym Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi
Mosińskiej.

Jakie będą pierwsze kroki, jeśli zostanie Pan burmistrzem? Czy będą to zmiany kadrowe w
Urzędzie?

Z pewnością niezbędna będzie weryfikacja kompetencji pracowników urzędu. Myślę jednak, że będzie
ona bardziej nakierowana na optymalizację doboru kadry i jej efektywne wykorzystanie. Nie zakładam
rewolucji, ale przewiduję zmiany o charakterze ewolucyjnym poparte koniecznością podnoszenia
kwalifikacji pracowników w uzasadnionych przypadkach.

Ważnym jest, czy człowiek jest specjalistą, który zna się na wykonywanej pracy i czy wykonuje ją solidnie.
Nie ma natomiast znaczenia przynależność partyjna, towarzyska lub inne niemerytoryczne
uwarunkowania. Jeśli urzędnik dobrze wykonuje swoją pracę, nie musi się niczego obawiać. Liczy się
wiedza i kompetencje zawodowe pracownika.
Czy w podejmowaniu decyzji np. związanych z planowaniem inwestycji, będzie pan brał pod
uwagę opinie mieszkańców? Co pan myśli o budżecie obywatelskim?
Zdecydowanie tak. Jeśli podejmowane decyzje mogą znacząco wpłynąć na rozwój miasta i życie
mieszkańców, to oczywiście będę konsultował je z samymi zainteresowanymi – mieszkańcami.
Stawiam na nowoczesne sposoby komunikacji. W wielu gminach burmistrzowie prowadzą specjalną
stronę w Internecie, gdzie obywatele mogą bezpośrednio pytać burmistrza o wszelkie sprawy. Tworzy się
dialog z mieszkańcami korzystny dla obu stron.
Wszystkie ważne sprawy należy rozwiązywać korzystając z konsultacji społecznych.
Myślę, że dorastamy do tego, by horyzonty naszej demokracji poszerzyć o możliwości, jakie może
przynieść wdrożenie budżetu obywatelskiego. Taką konieczność zapowiadałem ponad dwa lata temu na
jednym z pierwszych Zebrań Ogólnych Mieszkańców Osiedla nr 5 w Mosinie, w którym miałem okazję
brać udział.

Przejdźmy do mojego ulubionego tematu, czyli dostępu do informacji publicznej. Co pan sądzi
o jawności życia publicznego i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru
zawieranych umów?

Trudno wyobrazić sobie społeczeństwo demokratyczne bez skutecznego prawa do informacji publicznej.
Jeszcze trudniej wyobrazić sobie społeczeństwo, które nie jest w sposób aktywny informowane o
wszystkich działaniach realizowanych przez władzę. Jest rzeczą oczywistą, iż to władzy zależeć powinno
na tym, aby działania, decyzje i wydatkowanie funduszy publicznych były jawne i czytelne dla
społeczeństwa.
To przecież praca Społeczeństwa jest źródłem znakomitej większości środków finansowych trafiających
do budżetu. Głęboko wierzę w to, że społeczeństwo dobrze poinformowane i świadome swoich praw oraz
obowiązków jest otwarte na zmiany i popiera działania władzy.
Im więcej informacji opublikujemy w Internecie tym mniej wniosków będzie wpływało do urzędu. Takie
rozwiązanie ma wiele zalet – informacja dostępna jest „od ręki” dla zainteresowanych, a urzędnicy mają
mniej pracy z dokumentami i obsługą wniosków.
Z upublicznieniem rejestru umów nie może być problemu. Przecież są to pieniądze dostarczane przez
społeczeństwo i wydawane dla społeczeństwa.

Jak Pan wypoczywa, czym się Pan interesuje?

Zainteresowania? Mam ich wiele, ale w natłoku zajęć pozostałem wierny fotografii, która przez ostatnie
dziesięć lat była moją ucieczką od pracy zawodowej. Całkiem niedawno zrezygnowałem z innej mojej
wielkiej pasji, a mianowicie z elektroniki i automatyki. Tę dziedzinę realizowałem obok technologii
komputerowych, ze znajomości których korzystałem nie tylko we własnej firmie ale i w późniejszej pracy,
kierując zespołem realizującym kompleksowe usługi komputerowe i informatyczne. Dzisiaj to zajęcie
pozostawiam młodym. Są odważni w akceptowaniu nowych koncepcji rozwoju technologicznego i ciągle
nienasyceni możliwości, jakie przed nimi otwiera informatyka.
Kiedy myślę, jak daleko wyszedłem poza moje przygotowanie zawodowe, nie mogę pominąć tak ważnej
dziedziny, jaką jest logistyka, nauka o zarządzaniu czyli planowaniu, organizowaniu, realizacji i kontroli
zadań. Logistyka stała się moją pasją realizowaną w firmie szkoleniowej o takim właśnie, wiodącym
profilu. Nabyłem w tym obszarze duże kompetencje zarządzając projektami doradczymi i szkoleniowymi.
Kolejny obszar moich zainteresowań to szeroko rozumiana przyroda. Bardzo bym chciał, aby przepiękne
nadwarciańskie tereny z przepięknymi zakolami Warty, cudowne starodrzewia, polany pełne kwiatów,
lasy pełne grzybów zachować dla przyszłych pokoleń w stanie niezniszczonym. To jest obowiązek
ustępującego pokolenia. Kochając przyrodę często spaceruję z moim wspaniałym psem i ubolewam nad
zjawiskiem zaśmiecania i dewastowania lasów, leśnych duktów i tych wspaniałych zakątków przyrody,
jakimi obdarzyła te ziemie natura. Bardzo bym chciał uczynić coś dobrego także w tej sprawie.
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