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Polsko-amerykańska umowa o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej podpisana
Przedstawiciele obu rządów pracują nad propozycjami struktury
finansowania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Działania będą zawierać, m.in.:
• regulację, badania i szkolenia kadr
• działania mające na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie cywilnej energetyki jądrowej,
• rozwoju łańcuchów dostaw,
• współpracy przy projektach w energetyce jądrowej w Europie.
Umowa w sprawie energetyki jądrowej, która została zawarta
wpisuje się w przygotowania do realizacji przyjętej 2 października 2020 r. przez rząd RP aktualizacji Programu Polskiej Energetyki
Jądrowej.
Sekretarz energii USA, Dan Brouiletta 19 października 2020 r. jako
strona amerykańska podpisał umowę o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej. Podlegać będzie ona zatwierdzeniu
przez rząd. Po wymianie ot dyplomatycznych pomiędzy stronami
Polska- USA zosatnie wprowadzona w życie.

Całość prac koordynować będzie wspólny, polsko-amerykański Komitet Sterujący. W jego pracach czynny udział brać będą
przedstawiciele obu rządów, ale także agend i instytucji finansowych, oraz eksperci z doświadczeniem w realizacji strategicznych
inwestycji w sektorze energetyki. Komitet przygotuje końcowy
raport, który stanowić będzie podstawę dla polskiego rządu do
decyzji o wyborze technologii oraz strategicznego partnera przy
realizacji 20-letniego programu budowy elektrowni jądrowych w
Polsce.
Polsko-amerykańska umowa zawiera m.in. wsparcie zaangażowanych podmiotów gospodarczych jak i działań na poziomie
rządowym.

Źródło: www.rmf24.pl
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75 lat ONZ – „Tydzień ONZ”

Foto: www.gov.pl

24 października 2020 roku odbyła się 75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Była to dobra okazja do przybliżenia
wiedzy na temat organizacji oraz działań podejmowanych przez Polskę na jej forum. Tegoroczne wydarzenia, z uwagi na ograniczenia
wynikające z pandemii COVID-19 odbyły się on-line. W związku z okazją 75 rocznicy organizacji zorganizowano tydzień ONZ. Każdego dnia
odbyły się debaty na tematy związane z Organizacją Narodów Zjednoczonych (można obejrzeć na YouTube Ministerstwa).
Perwszego dnia przedstawiono „5 lat Agendy 2030 – wdrażanie
celów zrównoważnoego Rozowju w Polsce”. Agenda 2030 jest to
globalny plan rozwoju, który konieczny jest do dostosowania do
realiów każdego z państw. Celem debaty było podsumowanie już
podjętych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce
przez różne podmioty i interesariuszy.

Panel zorganizowany został w celu przedstawienia roli ONZ
w zakresie ochrony, promocji oraz przestrzegania praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem w tym procesie roli Rady
Praw Człowieka ONZ. Zaprezentowano również różne aspekty
polskiego członkostwa w Radzie w kadencji 2020-2022, wpływ
i znaczenie procedur specjalnych Rady na ochronę i promocję
praw człowieka, doświadczenia UNICEF w ochronie praw dzieci
oraz wzajemne relacje praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

Drugiego dnia tygodnia ONZ zapreznetowano „Bezpieczeństwo
międzynarodowe ONZ, a utrzymanie pokoju na świecie”. Omówiona została aktualna rola ONZwobez zagrożeń oraz naruzń
pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz pespektyw na
przyszłość. Debata dotyczyła również polskiego wkładu w wysiłki
ONZ

Kolejnego dnia, czyli w czwarty dzień tygodnia ONZ zaprezentowano temat „Młodzież a ONZ”. Organizacja otwiera się na
młodych ludzi. Ich głos jest niezwykle istotny. W trakcie trwania
panelu omówiono temat roli młodych osób w ONZ oraz ich znaczenia dla implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zarówno z perspektywy polskiej, jak i międzynarodowej.

Z kolej trzeciego dnia przedstawiono temat: „Działalność ONZ na
rzecz praw człowieka”.
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75 lat ONZ – „Tydzień ONZ”

Źródło: prezydent.pl
Piątego dnia (ostatniego) tygodnia ONZ dokonano podsumowania: „Podsumowanie tygodnia - „ Jaka Polska w jakim ONZ
– UN75”. Na forum ONZ Polska odgrywała aktywną rolę Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka
właśnie z naszej inicjatywy. Polska obecnie zasiada w Radzie Praw
Człowieka (kadencja 2020-2022).

W trakce dyskusji panelowej przedstawiono zaangażowanie Polski oraz przeprowadzono dyskusję na temat aktualnego stanu
ONZ, jej perspektywach na przyszłość oraz wpływie pandemii
COVID-19 na jej funkcjonowanie.
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Europejski Dzień przeciwko
Handlowi Ludźmi
18 października to Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Warto zaznaczyć, że handel ludźmi jest okrytnym przestępstwem
o globalnej skali. Przestępstwo to występuje w większości krajów świata. Zagrożenie zjawiskiem handlu ludźmi dotyczy wszystkich
osób, niezależnie od sytuacji materialnej, czy też miejsca zamieszkania.
Organizacje pozarządowe w Polsce, zajmujące się problematyką
handlu ludźmi, to m. in.:
· Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”,
· Stowarzyszenie Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej,
· Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych,
· Caritas Polska,
· Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
· Fundacja You Can Free Us Polska
· Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć,
· Armia Zbawienia oraz Międzynarodowa Organizacja
ds. Migracji IOM.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej 5 kwietnia 2011 roku
wydały dyrektywę (2011/36/UE) ustanawiającą minimalne zasady
przedstawiające określania przestępstw i kar dotyczących handlu
ludźmi oraz wspólne przepisy w celu poprawy zaniehania takim
przestępstwom i lepszej ochrony ich ofiar (uwzgędniając płeć).
Prokuratura, Policja i częściowo Straż Graniczna to organy zobowiązane do ścigania sprawców handlu ludźmi. Pomocniczą funkcję pełnią również podmioty współpracujące z organami ścigania,
m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Służba Celna, organizacje pozarządowe.

zdjęcie jest ilustracją do tekstu źródło: https://pixabay.com/pl/
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Budowa S61 Ełk Południe–Wysokie
wreszcie ruszyła
Rozpoczęto prace budowlane na ostatnim fragmencie międzynarodowego szlaku Via Baltica w woj. warmińsko-mazurskim.
Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego wydał decyzję o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca S61 zaczął
prace przygotowawcze i odhumusowanie terenu. Planowane jest
otwarcie odcinka drogi ekspresowej S61 w 2022 r.

W ramach S61 powstaną m.in. 24 obiekty inżynierskie, a także
węzeł Ełk Wschód. Z kolei konstrukcja drogi zostanie zrobiona
z betonu cementowego, gdyż możliwy jest wysoki poziom ruchu
pojazdów ciężarowych. Wykonawcą zadania jest konsorcjum
firm Trakcja PRKiI SA, Mostostal Warszawa SA oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Wartość kontraktu to
686 mln zł.

Powstanie 2-jezdniowa droga ekspresowa, wraz z łącznikiem do
obwodnicy Ełku w ciągu S16 o łącznej długości 22,9 km. Oprócz
tego zostanie wykonany remont dróg lokalnych oraz zostanie rozpoczęta budowa urządzeń ochrony środowiska.

Źródło: gov.pl
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Droga S61 w województwie
warmińsko-mazurskim
Budowę drogi ekspresowej pomiędzy miejscowościami Szczuczyn i Raczki (S61 województwie warmińsko-mazurskim) toczą
się prace budowlane na trzech podzielonych odcinkach.

Droga S61 (fragmenty warmińsko-mazurskie) mierzy łącznie 66 km
trasy Via Baltica,
która w Polsce będzie prowadzić od S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budziskach. Zakończenie prac na
odcinkach S61 Wysokie - Raczki oraz Szczuczyn - Ełk Południe jest
planowane w drugiej połowie 2021 r.

• Szczuczyn - węzeł Ełk Południe (23,3 km),
• węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (22,9 km), w tym połączenie
z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km,

Budowa drogi S61 jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

• węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20,2 km).

Źródło: gov.pl
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nasze działania
20.10.2020 – Debata w Radiu Olsztyn pt.:
„Otwarcie granic Polski dla potomków
obywateli I i II Rzeczypospolitej”.
rodaków, którzy w wyniku okoliczności historycznych znaleźli się
poza jego granicami.

W dniu 20.10.2020 r. o godzinie 17:15 odbyła się debata w Radiu
Olsztyn pt.: „Otwarcie granic Polski dla potomków obywateli I i II
Rzeczypospolitej”.

Następnie wypowiedział się Pan Dyrektor Zbigniew Ciosek na temat instrumentów prawnych jakimi dysponuje dziś Państwo Polskie, kto może repatriować się do Polski, kto otrzymać Kartę Polaka. Czy posiadacz Karty Może osiedlić się w Polsce. Pan Paweł
Żukowski (Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego) opowiedział o tym czy w dobie kryzysu pandemii jesteśmy na to gotowi, czy wręcz przeciwnie będzie to instrument polityki Rządu RP, który pomoże nam się wydźwignąć z tego
spowolnienia gospodarczego i polityka społeczna nie będzie w to
mocno zaangażowana, a bardziej gospodarka. Przedstawił także
na czym będzie polegać program wsparcia tego procesu opracowanego przez ekspertów Urzędu oraz Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”. Na zakończenie Pan Prezes opowiedział o tym skąd wziął
się pomysł na projekt we Wspólnocie.

W debacie wzięli udział: Prof. dr. hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński, Dariusz Piotr Bonisławski,
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Paweł Żukowski, Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Waldemar Brenda, Starosta Piski, Zbigniew Ciosek, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prowadzącym był Krzysztof
Kaszubski - dziennikarz Radia Olsztyn.
Obserwowany i pogłębiający się kryzys demograficzny powoduje
dyskusje na różnych forach ale również w ramach instytucji rządowych nad zdefiniowaniem polityki migracyjnej w sposób z jednej
strony zapewniający większy przypływ chętnych do życia w naszym
kraju z drugiej gwarantujący dobry proces integracji kulturowej
przybyszów w nowych społecznościach. Jednym z pomysłów jest
aby do istniejących uregulowań prawnych ułatwiających przyjazdy
i osiedlanie się w naszym kraju osób narodowości polskiej, czyli
Ustawy o repatriacji i ustawy o Karcie Polaka, rozważa się dołączenie podobnych przepisów dedykowanych potomkom dawnych
obywateli I i II Rzeczypospolitej różnych narodowości, a więc
otwarcie granic Polski dla imigrantów pochodzących m.in. z Ukrainy, Białorusi czy Litwy.

Debata w postaci nagrania została udostępniona podczas audycji
Radia Olsztyn, na portalu społecznościowym RODM w Olsztynie,
Radiu Olsztyn, na Facebooku RODM oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Pani Profesor Grzymała- Moszczyńska opowiedziała o tym jakie
znaczenie dla polskiego społeczeństwa, wyróżniającego się hermetycznością na tle innych państw UE, będzie miało otwarcie granic dla imigrantów zamieszkujących dawne ziemie Rzeczypospolitej oraz o wspólnych wartościach, które mogą szczególnie pomóc
w dalszej integracji.
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Pan Dariusz Piotr Bonisławski opowiedział o efektach starań Polaków, które były podejmowane po II wojnie światowej w celu sprowadzenia do kraju

Źródło: radioolsztyn.pl
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Bądź odpowiedzialny
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REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W OLSZTYNIE
ul. Partyzantów 87
10-512 Olsztyn
tel.: +48 600 943 378
rodm@rodm-olsztyn.pl
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https://fb.me/RODMolsztyn

Zadanie dofinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

