Mimo pandemii, która daje się we znaki niemal wszystkim, młodzieżowi radni są ciągle chętni do
pracy na rzecz naszej Gminy. Mimo że jesteśmy ograniczeni przez obostrzenia i reżim sanitarny
staramy się działać i zaznaczać naszą obecność.

Na początku, przewodniczący MRG, Jan Waligóra otworzył sesję. Przegłosowano zmianę w
brzmieniu jednego z punktów porządku obrad. Następnie dopełniono formalności w postaci przyjęcia
sporządzonych protokołów z trzech ostatnich posiedzeń.

Pierwszą ważną sprawą, którą zajęli się radni była Radiostacja Babice i zbliżający się wielkimi
krokami jej jubileusz. Radni mieli już szansę uczestniczyć w styczniowej gali inauguracyjnej „Centrum
Nauki – Radiostacja Transatlantycka”, podczas której przy udziale wielu znamienitych gości, często
podnoszono kwestie związane z ochroną i promocją tego wyjątkowego dziedzictwa historycznego.
Przybliżono wówczas historię tej chlubnej inwestycji będącej na tamte czasy ewenementem
znakomitej myśli technicznej.

Podczas IV sesji, Jarosław Chrapek, specjalista ds. historycznych Domu Kultury i prezes
stowarzyszenia Park Kulturowy Radiostacja Transatlantycka przedstawił radnym losy Radiostacji i
podkreślił wagę zachowania jej dziedzictwa. Opowiedział radnym o działaniach, które wspólnie z
władzami Gminy i Domem Kultury mogliby podjąć, by nie stracić tej niepowtarzalnej szansy.

Mając na uwadze powyższe argumenty, radni zdecydowali się podjąć jednogłośnie Uchwałę Nr
5/2020 w sprawie obchodów jubileuszu Radiostacji Babice, tym samym lata 2021-2023 uznali latami
jubileuszu 100-lecia Radiostacji i zobowiązali się podjąć starania mające na celu jak najszersze
propagowanie wiedzy o niej. Zaapelowali również do władz Gminy Stare Babice oraz wszystkich ludzi
dobrej woli o uczestniczenie w obchodach. Do uchwały dołączono stosowne uzasadnienie, mówiące
o motywacjach i celach , które przyświecały Młodzieżowej Radzie w momencie podejmowania tych
zobowiązań.

Następnym punktem porządku obrad była dyskusja nad kandydaturami na Przyjaciela
Młodzieży. Na podstawie uchwały Nr 4/2020 Młodzieżowej Rady Gminy ws. przyznawania nagrody
„Przyjaciel Młodzieży” do dnia 30 listopada wpłynęły dwie kandydatury: wójta gminy Sławomira
Sumki oraz Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych. Radni dyskutowali nad
kandydaturami w czasie sesji, wysuwając swoje argumenty popierające kandydatów. Zdaniem
radnych obie kandydatury ponadprzeciętnie zasłużyły się dla młodzieży w naszej gminie, zatem
dokonanie rozsądnego wyboru nie będzie łatwe. Wybory laureata nastąpią w głosowaniu tajnym, a
ze względu na sesje zdalne, nastąpi to w sposób korespondencyjny. Ogłoszenie wyników będzie
miało miejsce w czasie kolejnego posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Na zakończenie ustalono
skład komisji skrutacyjnej w głosowaniu. Przewodniczący MRG, Jan Waligóra ogłosił przerwę w
obradach do czasu zliczenia głosów. Wznowienie obrad nastąpi w styczniu.

Młodzieżowa Rada Gminy serdecznie zaprasza do śledzenia profilu na facebooku:
facebook.com/mrgstarebabice oraz transmisji obrad na kanale YouTube Urzędu Gminy.

Co warto podkreślić, młodzieżowi radni oprócz oficjalnych posiedzeń sesyjnych uczestniczą
także w wewnętrznych spotkaniach, podczas których ustalają plany swojej pracy oraz bieżące
działania.
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