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Należności z tytułu opłat i podatków można wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Morągu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu działający z 
upoważnienia Burmistrza Morąga informuje, że wnioski o 
przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+ ) 
na okres świadczeniowy od dnia 1 czerwca 2021 r.  do  dnia 
31 maja 2022 r. można składać :
- od 01.02.2021r.   drogą elektroniczną  przede wszystkim 
za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-
Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – 
Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.
 - od dnia 01.04.2021r. w formie papierowej w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu, ul. Dworcowa 9 
lub pośrednictwem poczty. Wnioski o przyznanie prawa do 
świadczenia wychowawczego 500+ można pobrać na 
stronie tut. MOPS: www.morag.naszops.pl lub siedzibie 
Ośrodka.

Wnioski o świadczenie 500+

MORĄSKI DOM KULTURY
Nowy termin koncertu "Wysocki - Okudżawa, dwaj najwięksi 

bardowie XX wieku"- 11 kwietnia 2020 r., godz. 17:00, sala 
widowiskowo-kinowa MDK.

-- Kreatywny kącik MDK- filmiki instruktażowe o dekoracjach i 
inspiracjach dostępne na naszym facebook'u.
-- Przed nami kolejny 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy - 31.01.2021 r. Fundacja będzie zbierać pieniądze na wsparcie 
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Dlatego zwracamy się do 
mieszkańców, przedsiębiorców oraz instytucji o przekazywanie 
gadżetów, usług, karnetów itp., które będziemy mogli wystawić na 
licytację. Z powodu pandemii finał będzie prowadzony w reżimie 
sanitarnym. Lista dostępnych rzeczy licytowanych w naszym sztabie 
dostępna na stronie internetowej MDK i facebook'u. Sztab WOŚP w 
Morąskim Domu Kultury.
-- konkurs fotograficzny „Kotek, Kocur, Kiciuś”- Kot już od momentu 
swego udomowienia stał się bohaterem licznych opowiadań, baśni             
i mitów. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, gdzie 
głównym bohaterem jest to cudowne zwierzę. Niech przed obiektywem 
pokaże swój charakter, bądź opowie ciekawą historię. Format jpg, termin 
składania prac 29.01.2021 r. Regulamin oraz Karta zgłoszenia na stronie 
http://mdk.morag.pl/
-- konkurs plastyczny „Kotek, Kocur, Kiciuś”- Do Światowego Dnia 
Kotów jeszcze daleko, ale my już zapraszamy wszystkich miłośników 
kotów do kreatywnej zabawy plastycznej. Format A3, technika dowolna, 
termin składania prac 29.01.2021 r. Regulamin oraz Karta zgłoszenia na 
stronie http://mdk.morag.pl/

http://www.morag.pl
https://www.facebook.com

/gmina.morag

-- Wystawa rękodzieła  autorstwa Urszuli Ciulak. 
Zapraszamy od 31.01.2021 r., Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki 
Publicznej  w Morągu.
-- „Rodzinny handmade” – wystawa rękodzieła autorstwa Ilony        
i Adama Rachuby i Barbary Tumiel. 
Zapraszamy od 31.01.2021 r., Galeria Wypożyczalni dla Dorosłych 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu.
-- „Zaczytaj się” – konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży. 
Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Morągu.
-- „Nie bądź lemurem, złap za lekturę” – akcja promująca 
czytelnictwo. Biblioteka w Bogaczewie i w Jurkach.

ZAPRASZA

- Szpital Miejski w Morągu
/ul. Dąbrowskiego 16, 14-300 Morąg/

- NZOZ „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o.o.

/ul. Warmińska 23, 14-300 Morąg/

INFOLINIA
DOTYCZĄCA SPECJALNEGO TRANSPORTU 

DO PUNKTU SZCZEPIEŃ  SARS-Cov-2

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu od dnia   
15 stycznia 2021 r. funkcjonuje infolinia - w dni robocze,         
w godzinach 8.00 – 15.00 - dla osób zarejestrowanych na 
szczepienie, mających trudności w samodzielnym dotarciu do 
punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych. 

Przed zakwalifikowaniem do specjalnego transportu do 
punktu szczepień, sytuacja osób zgłaszających się, będzie 
weryfikowana przez pracowników MOPS.

Rejestracja do punktu szczepień odbywa się wyłącznie 
telefonicznie w godzinach 7:30-13:30 pod numerem 
telefonu:

PUNKTY SZCZEPIEŃ
PRZECIWKO COVID-19

NA TERENIE GMINY MORĄG

Rejestracja do punktu szczepień w przychodni odbywa się 
wyłącznie telefonicznie w godzinach 8:00-18:00 pod 
numerem telefonu: +48 89 757  22 41

Zarejestrować się można również przez portal 
pacjent.gov.pl 

Szukasz informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19 ? 
Zadzwoń na bezpłatną, całodobową infolinię Narodowego 

Programu Szczepień pod numerem 989

+48 730 078 780

Przychodnia Miejska
W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego 
funkcjonuje bezpłatna całodobowo infolinia  dotycząca 
osób bezdomnych.

Pod numerem te le fonu 800 165 320  osoby 
zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat 
miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów 
udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej         
i medycznej na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego.

Śnieg za oknem, a my mamy dla Was możliwość 
wypożyczenia nart biegowych. W tym trudnym czasie, kiedy 
aktywność fizyczna jest tak ograniczona chcemy, abyście 
mogli zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. 
Dysponujemy dziesięcioma kompletami nart (buty 
narciarskie w rozmiarach od 39 do 44). 
Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku            
w godzinach 9.00 – 16.00. W soboty i niedziele możliwość 
umówienia się telefonicznie pod numerem 608 586 948. 
Wypożyczalnia znajduje się na Orliku przy ul. Sienkiewicza    
w Morągu.
Cena wypożyczenia nart biegowych /komplet/ - 10 zł / doba

Informacje pod numerem telefonu – 608 586 948
Serdecznie zachęcamy do korzystania.

WYPOŻYCZALNIA NART BIEGOWYCH
Bezpłatna, całodobowa  

INFOLINIA 
DOTYCZĄCA OSÓB BEZDOMNYCH

BEZPŁATNA INFOLINIA
800 165 320


