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1. Rozszerzony program XXII  sesji  Rady   Miejskiej  
W zał. rozszerzony program XXII sesji Rady Miejskiej w Lęborku. 
 
2. Nowa firma w Specjalnej Strefie Ekonomicznej  
ALU-SYSTEM z Bydgoszczy to czwarty podmiot gospodarczy planujący działalność 
w Podstrefie Lębork Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na początku grudnia 
właściciel firmy Piotr Kałużny odebrał zezwolenie na prowadzenie działalności w 
Strefie z rąk Mirosława Kamińskiego, prezesa PAAR SA oraz burmistrza Lęborka 
Witolda Namyślaka. 
Podstrefa Lębork Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowana w dzielnicy 
„Lębork Wschód”. Miasto uzbroiło teren w wodociąg i kanalizację oraz wybudowało 
ulicę Wileńską z oświetleniem. Teren posiada kompletną infrastrukturę do 
prowadzenia różnorodnej działalności. Z ośmiu działek o łącznej powierzchni 18,80 
ha przedsiębiorcy wykupili już połowę. 
W kwietniu br. zezwolenia na działalność w Strefie odebrali przedstawiciele firm AJ 
Food Sp. z o.o (logistyka), Grupa Sportex s.c. i PPH AMG sp. z. o .o (produkcja). 
ALU-SYSTEM produkuje stolarkę aluminiową. Firma przygotowuje się aktualnie do 
produkcji hal stalowych i namiotowych. Tę działalność chce uruchomić właśnie w 
Lęborku. Na początek przedsiębiorca planuje wybudowanie hali magazynowej o 
powierzchni 3000 m2, w dalszej kolejności hali produkcyjnej. W pierwszym etapie w 
zakładzie pracę znajdzie ok. 10 osób, docelowo ma ich być ok. 50 (spawacze, 
ślusarze, szwaczki, kadra inżynierska). 
 
3. Marzycielska Poczta  

Klub Wolontariuszy „Mamy Moc” zaprasza wszystkich do udziału w ogólnopolskiej 
akcji  Marzycielska Poczta, która polega na pisaniu listów do chorych dzieci. Listy te 
dają dzieciom siłę do walki z chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym piszącym 
mnóstwo frajdy. Chore dzieci i ich rodzice w miarę możliwości zdrowotnych i 
finansowych, odpisują na przesyłki.  
Biblioteka miejska i Klub Wolontariuszy zachęcają do udziału w akcji w dniu 15 
grudnia w godz. 16.00-18.00 w Klubie  Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Profile chorych są dostępne u organizatorów. 
Więcej informacji: Daria Pawłowska 737-870-436 i Kamil Madziąg 661-943-404. 
 
 
4. Konkurs Poezji Miłosnej „Szeptem”       
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież z powiatu lęborskiego do udziału w 
19. edycji Konkursu Poezji Miłosnej „Szeptem”.  Wiersze należy składać do 1 lutego 
2017, a powinno ich być od 2 do 4. 
Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi 14 lutego 2017 r. Podczas finału odbędzie się 
SLAM POETYCKI - uczestnicy konkursu zaprezentują przed publicznością wybrane 
spośród zgłoszonych do konkursu zestawów wiersze. I tutaj publiczność będzie miała 



decydujący głos i wybierze wiersz najlepszy, najciekawszy czy też najlepiej 
zaprezentowany. Dla zwycięzcy slamu przewidziano dodatkową nagrodę. 
Więcej na www.biblioteka.lebork.pl 
 
5. Sylwester pod chmurką w Lęborku 
Wszyscy, którzy chcą potańczyć wspólnie w plenerze żegnając stary rok, będą mogli 
to zrobić w Sylwestra 31 grudnia br. na placu Pokoju w Lęborku.  
Około godz. 23.15 rozpocznie się koncert zespołu For Sale, który zagra dla 
mieszkańców covery hitów wszechczasów. Pięć minut przed północą życzenia 
noworoczne mieszkańcom złoży burmistrz miasta Lęborka, a o północy niebo w 
centrum miasta rozświetli kilkuminutowy pokaz sztucznych ogni z towarzyszeniem 
muzyki. Po pokazie lęborczanie będą mogli dalej bawić się przy muzyce zespołu Fort 
Sale.   
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