
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KINO

-30.11., godz.12.00, Sala wielofunkcyjna, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki.
-30.11., godz.13.00, Sala wielofunkcyjna, Warsztaty tworzenia kartek œwi¹tecznych.
-01.12., godz.10.40, Sala wielofunkcyjna, „Movie siê!” – spotkanie Klubu Filmowego.
-01.12., godz.17.00, Wypo¿yczalnia dla Doros³ych, Wernisa¿ wystawy fotograficznej 
autorstwa Roberta Andryszczyka.
-do 17.12., Biblioteka w Jurkach i w Bogaczewie, „Wyczaruj nam œwiêta” – konkurs 
plastyczno-rêkodzielniczy.
W ka¿d¹ œrodê, godz. 14.00 – 16.00, Sala wielofunkcyjna,  Kurs komputerowy dla 
doros³ych.
Listopad/Grudzieñ, Oddzia³ dla Dzieci:  „Bilet powrotny do biblioteki” – akcja promuj¹ca 
czytelnictwo wœród dzieci i m³odzie¿y, „Zaczytaj siê!” – konkurs czytelniczy dla dzieci  i 
m³odzie¿y, „Ma³a ksi¹¿ka – wielki cz³owiek” – akcja promuj¹ca czytelnictwo wœród dzieci w 
wieku przedszkolnym.

 

 

www.bibliotekamorag.pl, www.facebook.com/bibliotekamorag/

www.mdk.morag.pl, www.facebook.com/Mor¹ski-Dom-Kultury/

MOR¥SKI DOM KULTURY
-03.12., godz. 16:00, sala na poddaszu, og³oszenie wyników i wrêczenie nagród, 
Rozstrzygniêcie konkursu literackiego twórczoœci dzieci i m³odzie¿y „OTWARTE DRZWI”.

-14.12., godz. 10:00, sala widowiskowo-kinowa, XXII Wojewódzki Festiwal Kolêd i Pastora³ek 
„Œpiewajmy Maleñkiemu” .

- do 17.12., sk³adanie prac do konkursu fotograficznego „Kolorowe barwy 2021 – pozytywne 
podsumowanie roku 2021”.

-do 17.12., sk³adanie prac do konkursu plastycznego „Piêkno Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia – kartka 
œwi¹teczna”.

seanse miko³ajkowe 6 i 7 grudnia godz. 9:30 i 12:00 „Nasze magiczne Encanto” 
cena biletu 15 z³ (w tym upominek od miko³aja)- zapisy.
„Ainbo-Stra¿niczka Amazonii” – dubbing b/o, „Moje wspania³e ¿ycie” – od 15 lat, „Ty jesteœ 
nastêpna” – napisy od 15 lat, „Nasze magiczne Encanto” – dubbing b/o, „Eternals” 3D – 
dubbing/napisy od 13 lat, „Œmieræ Zygielbojma” – od 16 lat

Propozycje: 
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INFORMACJE  RADY  MIEJSKIEJ W MOR¥GU  I  BURMISTRZA  MOR¥GA

NR 361

Nale¿noœci z tytu³u op³at i podatków mo¿na wp³acaæ w KASIE lub na konto Urzêdu Miejskiego w Mor¹gu:
op³aty skarbowe, dzier¿awy, zakup nieruchomoœci, wieczyste u¿ytkowanie oraz podatki:  od nieruchomoœci, rolny, leœny oraz 

od œrodków transportu-BANK MILLENNIUM S.A. w Warszawie SWiWT BIG BP LPW PL NR: 94 1160 2202 0000 0000 8261 6631

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

/gmina.morag

BIP - Urz¹d Miejski w Mor¹gu 

http://www.bip.morag.pl
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INFORMACJE  RADY  MIEJSKIEJ W MOR¥GU  I  BURMISTRZA  MOR¥GA

NR 435
26 listopada 2021 r.

TERMIN:

SZCZEPIENIA PRZYPOMINAJ¥C¥ TRZECI¥ DAWK¥ 
SZCZEPIONKI PFIZER - PO REJESTRACJI!

W KA¯DY GRUDNIA W GODZ.  PONIEDZIA£EK 12:00 - 16:00 

MIEJSCE:

Burmistrz Mor¹ga og³asza: 
1. piêæ I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowych 

 niezabudowanych, po³o¿onych przy ul. Rzemieœlniczej w Mor¹gu,dzia³ki nr: 186/56 , 186/57,
 186/58, 186/59 i 186/60, po³o¿one s¹ na terenie obs³ugi komunikacji oznaczonym symbolem 

„3KS” – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urz¹dzenia obs³ugi 
komunikacji – parkingi samochodowe, stacje paliw, gara¿e.Termin do z³o¿enia wniosku przez 
osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci up³yn¹³ dnia 21 
paŸdziernika br. Przetargi odbêd¹ siê w dniu 29 listopada br., s. 26 UM. Cena wywo³awcza, 
powierzchnia, wadium oraz godzina przetargu: 

2 1.dz. nr 186/56 – 2.950,00 z³, pow. 18 m ,wadium 300,00 z³, godz. 11:00.
2 2.dz. nr 186/57 – 2.950,00 z³, pow. 18 m , wadium 300,00 z³,  godz. 11:10.
2 3.dz. nr 186/58 – 2.950,00 z³, pow. 18 m ,wadium 300,00 z³, godz. 11:20.
24.dz. nr 186/59 – 2.950,00 z³, pow. 18 m  ,wadium 300,00 z³,godz. 11:30.
25.dz. nr 186/60 – 3.100,00 z³ , pow. 19 m  ,wadium 300,00 z³, godz. 11:40.

Wp³ata wadium najpóŸniej w dniu 24 listopada br. w kasie lub na konto.
2. cztery I przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowych 

 niezabudowanych, po³o¿onych przy ul. Rzemieœlniczej w Mor¹gu,  dzia³ki nr: 186/21, 186/22,
186/23 i 186/25, po³o¿one s¹ na terenie obs³ugi komunikacji oznaczonym symbolem „3KS” – z 
podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urz¹dzenia obs³ugi komunikacji – 
parkingi samochodowe, stacje paliw, gara¿e. Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym 
przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci up³yn¹³ dnia 21 paŸdziernika br. Przetargi 
odbêd¹ siê w dniu 29 listopada br., s. 26 UM. Cena wywo³awcza, powierzchnia, wadium oraz 
godzina przetargu:

21.dz. nr 186/21 – 3.100,00 z³ , pow. 19 m  , wadium 300,00 z³, godz. 9:00.
22.dz. nr 186/22 – 2.950,00 z³, pow. 18 m  ,wadium 300,00 z³, godz. 9:10.
23.dz. nr 186/23 – 2.950,00 z³, pow. 18 m  ,wadium 300,00 z³, godz. 9:20.
24.dz. nr 186/25 – 2.950,00 z³ , pow. 19 m  ,wadium 300,00 z³, godz. 9:30.

Wp³ata wadium najpóŸniej w dniu 24 listopada br. w kasie lub na konto.
3.I przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê czêœci niezabudowanej nieruchomoœci 

2stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Mor¹g, po³o¿onej w obrêbie nr 2 m. Mor¹g, dzia³ka 589 pow. 40 m  
z przeznaczeniem pod ustawienie stoiska handlowego w celu sprzeda¿y choinek. Cena wyw. 
czynszu dzier¿awnego wynosi 1 210,32 z³. Przetarg - 3 grudnia br., godz. 10:00, s. 26 UM. 
Wp³ata wadium:1 210,32 z³ najpóŸniej do dnia 29 listopada br. 
Burmistrz Mor¹ga informuje:
1.w dniu 18 listopada 2021 roku na okres 21 dni, w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Mor¹gu (ul. 
11 Listopada 9, Mor¹g) wywieszono, a tak¿e zamieszczono na stronach internetowych tut. 
Urzêdu (  wykazy nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ 
Gminy Mor¹g przeznaczonych do oddania w dzier¿awê.

Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu mo¿na uzyskaæ w UM wMor¹gu, pok. Nr 14, tel. (89) 
757-22-31 wew. 34 lub 35, fax: (89) 757-21-20, e-mail: morag@morag.pl.

http://morag.pl i http://bip.morag.pl)

INFORMACJE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MOR¥GU /ul. Ogrodowa 16/ 

Wszystkie osoby, które ukoñczy³y 18 lat bêd¹ mog³y otrzymaæ przypominaj¹c¹ szczepionkê 
marki Pfizer. Jeœli przyj¹³eœ inn¹ szczepionkê podczas pierwotnego szczepienia, Teraz mo¿esz 

zaszczepiæ siê Pfizerem jako dawk¹ przypominaj¹c¹ po up³ywie 6 miesiêcy od szczepienia 
drug¹ dawk¹.  OSOBY, KTÓRE NIE DODZWONI¥ SIÊ DO MOBILNEGO PUNKTU 

SZCZEPIEÑ MOG¥ PRZYJŒÆ BEZ REJESTRACJI.

w Biurze Pe³nomocnika Burmistrza  ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Mor¹gu

ul. Dworcowa 7 (I piêtro)

zapraszamy na

Doœwiadczasz przemocy lub jesteœ œwiadkiem stosowania przemocy?

ZAREAGUJ! 

NIE B¥D� OBOJÊTNY! POMÓ� SOBIE I INNYM! 

psychoterapeuty
-psychologa
-radcy prawnego (od 11.00 do 13.00)
-cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych w Mor¹gu
-cz³onków Zespo³u Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia³ania 
Przemocy w Rodzinie.

4 grudnia 2021r. (Sobota)

w godzinach od 9.00 do 13.00

„OTWARTE DRZWI”

WA¯NE!!! – KONIECZNOŒÆ UZUPE£NIENIA DOKUMENTÓW...  KOMPUTERY DLA RODZIN
 POPEGEEROWSKICH.  TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW DO 3 GRUDNIA.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomi³o program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w 
zakresie dostêpu do sprzêtu komputerowego poda³o w dniu 17 listopada 2021 roku komunikat dotycz¹cy zmiany 
zasad weryfikacji poprawnoœci danych w z³o¿onych oœwiadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby 
pe³noletnie sk³adaj¹ce oœwiadczenie we w³asnym imieniu.
1) Osoby, które z³o¿y³y oœwiadczenia zwi¹zane z udzia³em w projekcie winny dostarczyæ do Urzêdu Miejskiego w Mor¹gu 
kopie dokumentów poœwiadczaj¹cych zatrudnienie w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci 
kwalifikuj¹cych siê do otrzymania sprzêtu komputerowego ( ), tj. rodzice, dziadkowie,
. 
Z³o¿one oœwiadczenia podlegaj¹ce weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje siê za prawid³owo 
potwierdzone przez wnioskuj¹cych w przypadku udokumentowania ich nastêpuj¹cymi dokumentami: zaœwiadczeniami lub 
innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie 
stanowi¹ podstawy do uznania prawid³owego poœwiadczenia zatrudnienia w PGR. Mog¹ to byæ œwiadectwa pracy, umowy o 
pracê, zaœwiadczenie z ZUS b¹dŸ inny dokument, z którego wynika fakt zatrudnienia, np. ksero legitymacji 
ubezpieczeniowej, listy p³ac, zaœwiadczenia, stron starego typu dowodu osobistego, itp.
2) potwierdziæ nale¿y tak¿e pokrewieñstwo w linii prostej pomiêdzy dzieckiem a osob¹ pracuj¹c¹ niegdyœ w Pañstwowym 
Przedsiêbiorstwie Gospodarki Rolnej – dowodami mog¹ byæ: odpisy aktów urodzenia, aktów ma³¿eñstwa i inne. Stopieñ 
pokrewieñstwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracuj¹cych niegdyœ w PPGR z uczniem, wymienionym w 
oœwiadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego w przypadku ich posiadania (

) lub podanie danych takich jak: imiê i nazwisko, datê urodzenia, miejsce 
urodzenia i ewentualnie nazwisko rodowe dziecka wskazanego we wniosku oraz wszystkich krewnych w linii prostej 
koñcz¹c na przodku, który pracowa³ w PPGR celem sprawdzenia pokrewieñstwa w Urzêdzie Stanu Cywilnego, zgodnie z 
za³¹czon¹ informacj¹ w formacie .docx lub .pdf).
3) w przypadku uczniów szkó³ œrednich i szkó³ podstawowych zlokalizowanych poza Gmin¹ Mor¹g zaœwiadczenia ze 
szko³y, w której dziecko siê uczy, i¿ dziecko/rodzina nie otrzyma³o na w³asnoœæ lub w drodze u¿yczenia, w ostatnim roku oraz 
roku poprzedzaj¹cym rok z³o¿enia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzêtu komputerowego zakupionego ze 
œrodków publicznych lub œrodków organizacji pozarz¹dowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W 
przypadku uczniów klasy I szko³y œredniej nale¿y równie¿ dostarczyæ zaœwiadczenie ze szko³y podstawowej, do której dziecko 
uczêszcza³o w ubieg³ym roku szkolnym – poza Gmin¹ Mor¹g. W przypadku braku takiego zaœwiadczenia prosimy o podanie 
adresu i danych kontaktowych szko³y (o ile nie zosta³y podane w sk³adanym oœwiadczeniu).
Dokumenty nale¿y dostarczyæ 

i bêd¹ one podstaw¹ do pozytywnej weryfikacji Pañstwa oœwiadczeñ. Przy 
dostarczaniu dokumentów proszê pamiêtaæ o dopisaniu informacji jakiego wnioskodawcy dotycz¹. 
Przypominamy jednoczeœnie, ¿e zakup sprzêtu komputerowego odbêdzie siê wy³¹cznie po zakwalifikowaniu siê Gmin  Mor¹g do 
uczestnictwa w programie i wy³onieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizacjê zadania. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu - 89 757 22 31 wew. 18 lub  w zak³adce 

jeœli nie zosta³y do³¹czone wczeœniej

prosimy nie sk³adaæ 
wniosków do USC o sporz¹dzenie odpisów aktów

w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 roku w punkcie informacyjnym Urzêdu 
Miejskiego w Mor¹gu (na parterze) 

www.bip.morag.pl

na specjalny dy¿ur specjalistów 
pracuj¹cych na rzecz przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie 

w Gminie Mor¹g:

KAMPANIA “BIA£A WST¥¯KA”

Muzeum im. J.G. Herdera w Mor¹gu
zaprasza na 

warsztaty przedœwi¹teczne 1-21 grudnia 2021

Bo¿e Narodzenie na Warmii i Mazurach
Informacje i zapisy:

tel. 515-084-852 lub 89 757 28 48
e-mail: morag@morag@muzeum.olsztyn.pl

DWUDAWKOWA SZCZEPIONKA PFIZER
PO WCZEŒNIEJSZEJ REJESTRACJI 

89 626 76 91 w godz. 10:00 - 15:00

JEDNODAWKOWA SZCZEPIONKA Johnson&Johnson

BEZ WCZEŒNIEJSZEJ REJESTRACJI -od 18 lat

pradziadkowie opiekunowie prawni.


