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LIST INTENCYJNY 

W imieniu własnym i Zarządu Powiatu Łobeskiego, wyrażamy wolę i zapraszamy 

do podjęcia współpracy z samorządem Rejonu Pińskiego i jego jednostkami. 

Pragniemy, aby współpraca była oparta na dobrych, przyjacielskich stosunkach 

i prowadziła do nawiązywania oraz pogłębiania kontaktów pomiędzy naszymi 

społecznościami. W dobie współczesnej Europy, podejmowanie nowych stosunków 

partnerskich, wnosi doniosły wkład w rozwój nowoczesnych państw. 

Chcielibyśmy prowadzić wymianę doświadczeń w ramach współpracy 

samorządowej, dotyczącej spraw zawodowych oraz sposobów działania. Moglibyśmy 

inspirować i wspierać kontakty pomiędzy szkołami, organizacjami społecznymi, 

stowarzyszeniami, zakładami pracy i organizacjami gospodarczymi, zwłaszcza w 

dziedzinach: 

- wymiany kulturalnej, 

- współpracy i wymiany młodzieży (kulturalnej oraz praktyk zawodowych), 

- ochrony środowiska naturalnego, 

- drobnej wytwórczości (usługi, rękodzieło), 

- turystyki i sportu 

-promocji. 

Powiat Łobeski leży w północno-zachodniej części Polski. Odległość z Łobza 

do Pińska, przez przejście graniczne z Białorusią w Terespolu - ok. 860 km (czas 

przejazdu - 14 godz.). Niewielkie odległości od Bałtyku i zachodniej granicy, bliskość 

do międzynarodowego lotniska w Goleniowie oraz do portów morskich Szczecina 

i Świnoujścia, sprzyjają kontaktom gospodarczym i turystycznym. 

Naturalny krajobraz jest jednym z najcenniejszych skarbów ziemi łobeskiej. 

Z uwagi na duże kompleksy leśne, akweny wodne i pagórkowate tereny na obszarze 

powiatu występują wspaniale warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, 

konnej i wodnej (kajakarstwo). Oferujemy bogatą sieć gospodarstw agroturystycznych. 

W najbliższym czasie planujemy duże inwestycje kulturalne i sportowe - budowę 

auli widowiskowo-konferencyjnej oraz remont i rozbudowę boiska wielofunkcyjnego. 

Mamy nadzieję, że niniejszy dokument stanie się w przyszłości podstawą 

do podpisania umowy partnerskie· · szymi samorządami (powiat - rejon). 



UCHWALA NRX/77/2011 
RADY POWIATU W LOBZIE 

z dnia 7 listopada 2011 r. 

w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Łobeskim a miastem Pińsk w Obwodzie Brzeskim 
Republiki Białorusi. 

Na podstawie art. 12, pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1592, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 200 poz. 1688; z 2003 r. nr 200 poz. 
1688, nr 162 poz. 1568; z 2004 r. nr 153 poz. 1271, nr 102 poz. 1055, nr 167 poz. 1759; z 2007 r. nr 173 poz. 1218; 
z 2008 r. nr 180 poz. 1111; z 2009 r. nr 157 poz. 1241, nr 223 poz. 1458, nr 92 poz. 753; z 2010 r. nr 28 poz. 142, 
nr 28 poz. 146, nr 40 poz 230, nr I 06 poz. 675, z 2011 r. nr 21 poz. 113), Rada Powiatu w Łobzie uchwala co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się podpisać umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Łobeskim a Miastem 
Pińsk w Obwodzie Brzeskim Republiki Białorusi, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Umowę o współpracy partnerskiej w imieniu Powiatu Łobeskiego podpisze dwóch członków Zarządu 
Powiatu Łobeskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sią Zarządowi Powiatu Łobeskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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