Partnerzy
Miasto Rothenburg - NIEMCY
www.rothenburg-ol.de

Współpraca Gminy Węgliniec z Miastem Rothenburg rozwija się od 1992 roku. Obopólne działania stron dotyczą następujących dziedzin: oświata, kultura i sport oraz gospodarka. W
dziedzinie oświaty współpraca polega na wzajemnym przekazywaniu informacji dotyczących historii, wydarzeń politycznych i społecznych Miasta Rothenburg i Gminy Węgliniec, a
przede wszystkim wspieraniu odwiedzin młodzieży szkolnej oraz likwidowaniu bariery językowej. Z dziedziny kultury i sportu strony zadeklarowały chęć współpracy pomiędzy
instytucjami kultury i sportu oraz stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w obu gminach. Szeroki zakres współpracy dla stron ustala się również w dziedzinie gospodarki. Gminy
wymieniają się doświadczeniami w zakresie tworzenia, organizacji i funkcjonowania budżetu oraz komunalnych jednostek organizacyjnych. Wspólnym celem jest skoordynowanie
przebiegu tras rowerowych obu gmin oraz współpraca w dziedzinie ochrony środowiska, jak również wzajemne popieranie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Gmina HAA - NORWEGIA
www.ha.kommune.no

Gmina Węgliniec nawiązała kontakty z Gminą HAA KOMUNE z Norwegii w 1992 roku. Współpraca odbywała się na dwóch poziomach. Pierwszy z nich to współpraca między samorządami
i władzami gmin w zakresie służby zdrowia i opieki społecznej. Gmina HAA przyjęła pracowników Opieki Społecznej z Węglińca, którzy zapoznali się z organizacją pracy Opieki
Społecznej w Norwegii. Drugi - to wspólnota między jednostkami i zakładami budżetowymi obu gmin, jak również między ich mieszkańcami. Jedną z form tej współpracy jest wymiana
uczniów między Szkołą Podstawową w Węglińcu a Szkołą Podstawową w Naerbo. Ponadto dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ruszowie i Węglińcu odbyło roczne studia języka
angielskiego w Norwegii, koszty studiów w całości finansowała Gmina HAA. O aktywności współpracy świadczy fakt , iż średnio raz w roku podejmowana jest delegacja gości z Norwegii,
a następnie składana jest rewizyta przedstawicieli Gminy Węgliniec w Norwegii .

Horka - NIEMCY
www.horka.de

W dniu 15.02.2006 roku Gmina Wegliniec podpisała stosowne porozumienie z Gmina Horka o warunkach współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy z Ochotniczą Strażą
Pożarną w Horce. Porozumienie dotyczy wymiany w zakresie struktury, wyposażenia i taktyk operacyjnych Straży Pożarnej, organizowania wspólnych ćwiczeń w celu nauczenia się
aktualnych technik straży pożarnej, poprawy ponadgranicznej polityki informacyjnej, wymiany tradycji, udziału w imprezach ponadgranicznych, jak również wzajemnego udzielania
pomocy przy składaniu wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej w celu jednolitego technicznego stanu wyposażenia. Współpraca obu gmin odbywa się na zasadach
równouprawnienia.

Hodkovice nad Mohelkou - CZECHY
www.hodkovicenm.cz

Gmina Węgliniec w 2004 roku podpisała umowę o współpracy partnerskiej z Miastem Hodkovice nad Mohelkou w Czechach. Współpraca rozwija się przede wszystkim między
społecznościami lokalnymi Gminy i Miasta w zakresie kultury, sportu, turystyki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy dzieci i młodzieży .

Jezierzany - UKRAINA

Od kilku lat Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie realizuje wymianę młodzieży z gminą na Ukrainie. 19 stycznia 2006 roku Burmistrz podpisał stosowną umowę z ukraińską
gminą Jezierzany a z polskim księdzem z Borszczowa uzgodnił opiekę nad młodzieżą z Ruszowa przebywającą w ramach wymiany młodzieży. Współpraca rozwija się przede wszystkim
w zakresie kultury, sportu, turystyki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy dzieci i młodzieży.

