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#POTRZEBUEMY - ŁĄCZYMY SIĘ W PROTEŚCIE Z SAMORZĄDOWCAMI Z POLSKI I WĘGIER!

    Polska  od  16  lat  jest  członkiem  Unii  Europejskiej.  Tak  zadecydowali  Polacy  w  powszechnym
referendum.  Unia  Europejska  to  wspólnota  szlachetnych  wartości:  demokracji,  równości,  wolności,
praworządności oraz poszanowania godności i praw człowieka. Przynależność do Unii przyczyniła się do
ogromnego  przyspieszenia  rozwoju  gospodarczego  i  inwestycyjnego  kraju,  w  tym  rozkwitu  małych
samorządów, takich jak Gmina Siewierz.

    Dzięki unijnym środkom finansowym przekazanym na setki inwestycji i przedsięwzięć, udało w naszej
gminie przebudować i zrewitalizować między innymi: Rynek, zamek siewierski, park miejski, wybudować
stadiony oraz boiska sportowe, stworzyć place zabaw, ścieżki rowerowe, punkt przesiadkowy, wykonać
termomodernizacje budynków szkolnych, montaż paneli słonecznych. W chwili obecnej, dzięki ogromnemu
wsparciu  funduszy  europejskich  realizujemy  budowę  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  Piwoni.
Również dzięki dofinansowaniu unijnemu montujemy mieszkańcom panele fotowoltaiczne, modernizujemy
ulicę Krakowską, budujemy nowoczesne przedszkole.

    W latach 2014-2020 na terenie Miasta i Gminy Siewierz ze środków Unii Europejskiej wydatkowano
ponad 205 milionów złotych. Sam samorząd Gminy Siewierz pozyskał z unijnego budżetu ponad 32 miliony
złotych. Jesteśmy przekonani, że bez dalszego dofinansowania i wsparcia Unii Europejskiej nie będzie
możliwy dalszy, tak intensywny rozwój naszej gminy.

    Dlatego też  Siewierz  aktywnie  włącza się  w akcję  #potrzebUEmy.  Celem akcji  jest  wyrażenie
sprzeciwu  wobec  weta  dla  budżetu  Unii  Europejskiej  na  lata  2021-2027  i  Programu  Odbudowy
zapowiedzianego przez  rząd  Polski  i  Węgier.  W najbliższym czasie  możemy utracić  ogromne środki
finansowe - ponad 200 miliardów złotych. Samorządowcy z Polski i Węgier skierowali do Przewodniczącej
Komisji Europejskiej Ursuli van der Leyen list z apelem o przekazanie środków z przyszłego budżetu Unii
Europejskiej bezpośrednio do samorządów.

    Wspólnota samorządowa Miasta i Gminy Siewierz w dniach od 9 do 11 grudnia wyrazi swój sprzeciw
wobec blokowania budżetu unijnego przez rząd poprzez symboliczne wywieszenie flag narodowych i
unijnych na Rynku i przed Urzędem. W dniu 10 grudnia o godzinie 12:00 na Rynku w Siewierzu zostanie
odegrany hymn Unii Europejskiej, a zamek siewierski rozświetli się symboliczną niebieską barwą.
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