PROWINCJA HAINAUT
PROVINCE DE HAINAUT
Porozumienie o współpracy między Województwem Wielkopolskim a Prowincją Hainaut
zostało podpisane 7 maja 2002 r.
Herb:

Flaga:

Logo:
Położenie:

Obszar: 3 790 km2
Liczba mieszkańców: ok. 1 284 000
Gęstość zaludnienia: 338 os/km2
Stolica: Mons
Położenie geograficzne:
Prowincja Hainaut jest położona w południowo-zachodniej Belgii w Walonii, graniczy z Francją
oraz prowincjami: Flandria Zachodnia, Flandria Wschodnia, Brabancja Flamandzka, Brabancja
Walońska oraz Namur.
Podział administracyjny:
Hainaut jest podzielony na 7 dystryktów oraz 69 gmin.
Władza polityczna:
Podobnie jak w przypadku pozostałych prowincji belgijskich, na czele Prowincji Hainaut stoi
Rada Prowincji. Jest to kolektywny organ polityczny, którego członkowie są wybierani
w wyborach bezpośrednich.

Rada Prowincji wyznacza spośród swoich członków 6 Stałych Przedstawicieli, którzy tworzą
Stałe Przedstawicielstwo. Na czele tego urzędu stoi Gubernator.
Prowincje mają szerokie uprawnienia i kompetencje, do których należą m.in. następujące
dziedziny: edukacja, infrastruktura socjalna i kulturalna i polityka socjalna. W gestii prowincji
znajdują się także zagadnienia ochrony środowiska, drogi, cieki wodne, gospodarka, transport,
roboty publiczne, mieszkania, kwestie językowe.
Mimo, iż prowincje są jednostkami autonomicznymi, podlegają władzom federalnym,
wspólnotowym a przede wszystkim regionalnym (w przypadku Hainaut jest to Region Walonii).
Gospodarka / przemysł:
Rozwój gospodarczy Hainaut opierał się jeszcze do niedawna na przemyśle ciężkim. Miasto
Charleroi było głównym ośrodkiem południowo-belgijskiego wydobycia węgla. Rozwinięte było
także hutnictwo żelaza i stali, a także ołowiu. Od połowy XX wieku przemysł ciężki zaczął tracić
na znaczeniu.
Obecnie rozwijany jest przemysł maszynowy, elektrotechniczny (produkcja urządzeń
elektrycznych), lotniczy (firma SABCA), chemiczny (zakłady koncernu Solvay), a także
materiałów budowlanych (głównie szklarskich) i spożywczy.
Turystyka / kultura:
Prowincja Hainaut oraz północno-francuski region Nord-Pas-de-Calais są połączone 944 km
kanałów oraz rzek, na których wspólnie promują turystykę wodną.
W Hainaut można zwiedzać ciekawe zabytki dawnej architektury: zamki, katedry, a także
otaczające je piękne parki i ogrody.
Ponad 70 muzeów przyciąga turystów swoimi eksponatami artystycznymi, historycznymi,
folkrorystycznymi i in.
Kontakty do ważnych instytucji:
- Strona internetowa regionu:
http://www.hainaut.be
- Rada Prowincji Hainaut (Le Conseil provincial du Hainaut)
Avenue De Gaulle, 102
7000 Mons
tél : 065/38.22.17
fax : 065/38.22.09
Kontakt do osoby opiekującej się regionem w BWM:
Zuzanna Kusik
tel: 61 626 66 53
e-mail: zuzanna.kusik@umww.pl
Przedstawicielstwa RP w regionie:
Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w La Louviere
Konsul honorowy: Philippe Godfroid (język konsula francuski, angielski)
Belgia, La Louviére, , 7100 La Louvieregrave
Tel.: (00-326) 454-12-47 Tel. dyżurny: (00-32) 475-2875-83 Faks: (00-326) 454-12-48

