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Szanowni radni, 

Jawność i dostępność to coraz częściej dominujące cechy współczesnego świata. W wielu 

dziedzinach  życia są one pożądane bardziej lub mniej. W przypadku polityki - transparentność 

oznacza wiarygodność i uczciwość. Dlatego piszę do Państwa, z prośbą o bycie uczciwym w 

stosunku do mieszkańców Radomia. Zostaliście wybrani przez Radomian, jednak mandat ten nie 

został dany dożywotnio. Prozaicznym okazaniem szacunku może okazać się właśnie jawność. 

W ramach realizacji zadania „Dostępni samorządowcy” programu „Masz głos masz wybór” 

Fundacji Batorego, spotkaliśmy się z niektórymi radnymi by porozmawiać o tym, jak młodzi 

mają kontaktować się z rajcami. Jednym z postulatów podczas debaty była aktualizacja 

Biuletynu Informacji Publicznej, który, jeśli chodzi o przejrzystość publicznych danych, jest 

w opłakanym stanie. Zapewne każdy radny posiada służbowy e-mail założony na urzędowych 

serwerach, niektórzy służbowe telefony opłacane przez gminę. Niestety próżno szukać na 

bip.radom.pl wszystkich tych kontaktów. Cieszą natomiast udostępnione prywatne e-maile 

i telefony niektórych radnych. Może przedwyborczy 2013 rok to czas na zmianę, do której 

nieśmiało namawia Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. 

Dlatego serdecznie proszę/wnoszę o zaktualizowanie swoich danych kontaktowych w BIP-ie. 

Podanie numeru telefonu, adresu e-mail, krótkiej notki biograficznej, skróconej informacji 

o dyżurach – nie kosztuje dużo czasu, a wymiernie poprawi drogę komunikacji z mieszkańcami.  

Z mojej strony namawiam także do szerszego kontaktu z młodymi mieszkańcami przez 

nieformalne drogi kontaktu – bloga, twittera czy facebooka. Skrócenie dystansu może okazać się 

nową inspiracja dla Państwa pracy społecznej. W razie trudności służę pomocą. Jeśli prowadzą 

już Państwo tego typu działalność, proszę o informację zwrotną – razem z Fundacją Batorego 

zbieramy dobre praktyki w tym zakresie. Na zakończenie powiem jeszcze, że w ramach dalszej 

realizacji projektu tworzyć będziemy mobilną aplikację z Państwa sylwetkami i danymi oraz 

zachęcali do odformalizowanych dyżurów w kawiarniach i bibliotekach, natomiast już na 

początku następnego tygodnia w szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzimy krótką ankietę 

na temat wiedzy młodych ludzi o Radzie Miejskiej i Urzędzie. 

   

Z pozdrowieniami, 

Mateusz Wojcieszak 

koordynator lokalny 
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