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LIST INTENCYJNY 
WSl'ÓLl'RACY l'ARTNF.:RSKIF.J 

Mynitejpodpisani. 

w imieniu mieszkańców i samorą!u Powiał u Lobn kit1:o, w osobach· 

l. l'awłaMarla-Stamstyl,oheskicgo 

2. JaroslawaŻuka-Członkalar,ądul'owialul..obeskicgo. 

w imieniu mieszkańców i samorządu l'o,.·ia tu Dz ie„fo niow, kiego, w osobach 

\. Janus,,.aGu,.dl:a-StarostyD-;.ic!7.0niowskiego 

2. Markal'ionma-Wieestamsty 

wyrażamy intcncj~ współpracy pannerskiej między samor,ądami nasi,ych powiatów od 

l sty<"'Lnia 2016r. 

Wspólpraca w gló"TICj rnicr,.c dotyczyć ma wymiany doświadczeń w zakre:sie oświaty i edukacji. 

w tym kształcen ia związancgo z odnawialnymi ?.ród/runi energii między samow)'fami oraz 
s,kolami ponadgimnazjalnymi. a także wymiany doświadc,cń w sfcr1,e turystyki i kultury 

W celu rozpoc:,;,--cia w,półprucy w zakresie edukacji i wymiany doświadczeń między samor,..ądami 
oraz S7.kolami obu powiatów; Zespołem S,.l<ól im . T. Kościus,,.ki w l.obzie om,: Zespołem S7.kół 

i Placówek Kształcenia Zawodo„cgo w Bielawie. obie strony wyrat.ają intencje· 

a) wymiany doświadczeń w 7.akresie rozwoju strategii i polityki edukacyjnej oraz twor-1.cnia 

programów edukacyjnych samor,.ądów. w szczególności w zakresie wykor-I.ysumia 

odnawialnych•;r&łdcncrgii(OZE). 

b) wspierania wymiany doświadczc'!\ kadry kicrownic7.cj s:,kół oraz naoczycicl i pr,.edmiotów 

zawodowych.połą,czonych z obserwacją praktyk edukacyjnych oraz rozwijaniem 7.dolności 

7.arządcqch. w szczegól ności w zakresie wyknr-1.ystania odnawialnych żródcł c1>Crgii (OZE). 

c) wspierania współpracy warsztatn„cj szkół. w szczególności w zakre,ie kształcenia 

7.awodowcgo !c..:hników uo.ą<,L,,eń i systemów cnerge1yki odnawialnej oraz praktycznej nauki 

zawodu w •. Inkubator-ro Techno\ogictnym Efektywności Energetycmej w lludownictwie"._ 

d) wymiany materiałów audiowizualnych. organizo,..,mia wystaw oraz innych pre7.cntacji 

urządzcńioyslcmówenergctykindnawialnej, 



c) Oflllni1.ac:ji wspólnych projektów. wizyt i ołx:i,.ów szkoleniowych mtodzicZy 11.łól 
ponadgimna,jaln)·ch. w edu prezentacji wobytych wni*u,ośd. 11uv.11ltni• i wymiany 
wiedzy, 

f) kO.-l,)'$Ulllia zosiąenięćszk61"")'2:IZyeh.bęą:ychpartncramis,.ł61ponadgimnazjalnychw 

nkn:slc 7__,.'llllia "'°"'inek ICChnolop:'mych. 

2. Wopółpnu"' ddttlllnW l lll')'łl)'ki i kuhury 

Majęc na u"'adt.c całkowitą odmicnnojć krajobrv.ową ce-renów powialu łobeskiego 

i d1Jcr1.oni<Jw-,d,;icgo oraz szeroką gamę alrakcji 1UryS1yc1J1ych obu regionów, wuny wyrat,aj• 
inlcncjf w~cmnej pron,c,cji walorów 1urystyc1.nych obu powiatów poprzez: 

•l wymi~ oferty 1ury,tycmcj pomi,;d~y prn:d5i~bioo:am; branży lurysty,mej oniz ccnln,mi 
infomuw;ji lu,ysl)t:Z11ej. w celu w;możcni~ n,,;hu twystyc,.neg<J w obu kicrunl:-.,h, 

b) "'lpiefanic W$pólpra,cy Wlwarlr,,o:ń llll')'StYC"n'l)t:h, w 1ym lokalny,:h organi7.ac:ji 
lwystycmy,:hdzialający,:hnaleTcnachobusamorl;ędów. 

ej oraanillCK "-spólny,:h projckt6w. /pJ!CYCh potCN:jll 11ay11ycmy i kulturalny obu regionów 
7, wykon;ystanicm popularny,:h s,.lalów (np . .,$,Jak lawn monkich~ • ..5zlllk dolnośl.,i,.ieh 
1.amkówipalaców'"). 

d) ~pólpną szkól ponadgimnazjalnych w W:rcsic wymiany doświadczc,i ucmiów techników 
kotclarsł:ich, w tym organiz:,cji praktyk 711wod,owych 

Niniejuy list intencyjny staoowi wyra,, woli won podjęcia 'li' sobą współpracy tlr1IZ aktywnego 
„1~1.ani• się w inicjatywy będą,cc, prudmiotcm ninicju.cgo li,tu 

Konkretne projekly i programy. po 111.godnic:niac:h celu i cfd:lów. będą realimwanc w trybie 
od'l'bny,:h porozumie,\ z uwL&lędnimicm trodla finaruowania i llltaltnicrn lidera projektu. 

ro,.,..1.i l..obesl<i i l'<lwial D1,im;Qniows.ki w od'l'bnym piśmie v,ymac-1,4 pełnomocników 
odpowicdrialnyd, za realizacK zapitów ~1..iitu lntmcyjnogo~ w nunach umlonyd, obs:arow 
wspólp,'&Cy. 
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