
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
-10.11., Czytelnia dla Dorosłych, „Warsztaty z realizacji marzeń” – spotkanie z pisarzem i 

terapeutą Krzysztofem Piersą.
-15.11.,  godz. 11.00, Sala wielofunkcyjna, „Opowiem Wam, jak żyli morążanie” – wykład o 

tematyce historycznej autorstwa Angeliki Rejs.
-do 30.11., Wypożyczalnia dla Dorosłych, „Cztery pory roku” –wystawa malarstwa Wandy 

Dziedziech.
-do 30.11., Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu, Obchody Światowego Dnia Pluszowego 

Misia -  kreatywne warsztaty edukacyjno-animacyjne dla dzieci.
-do 31.12., Morąska Izba Pamięci Historycznej , „Długa droga do Polski – ludzie, miejsca, 

dokumenty” - wystawa fotograficzno-filmowa zorganizowana w ramach projektu „Pionierzy 

ziem odzyskanych”.
-do 31.12.,  Morąska Izba Pamięci Historycznej , Wystawa otwieraczy do piwa z kolekcji 

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

MORĄSKI DOM KULTURY
-25.11., sala widowiskowo-kinowa, Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej, wstęp wolny.
- 26.11., godz. 18.00, hol kina, Koncert przyjaciół dla uwiecznienia twórczości i działań 
„Tośka” Huberta Sulewskiego - Hubertowisko, wstęp wolny.
- do 30.11., zgłoszenia do wolontariatu w 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? 
Sztab #1490 Morąg.
- 02.12., godz. 16.00, sala na poddaszu, rozstrzygnięcie XII Konkursu Literackiego 
Twórczości Dzieci i Młodzieży „Otwarte Drzwi”.
- 13.12., godz. 19.00,  Koncert "Od Presleya do Sinatry", bilety do nabycia w kasie.
-13.12. i 14.12.,  godz. 10.00, sala widowiskowo-kinowa, XXIII Wojewódzki Festiwal Kolęd 
i Pastorałek.
-02.12., termin składania prac do konkursu fotograficznego Magia Świąt Bożego Narodzenia.
-17.12., termin składania prac do konkursu plastycznego - Magia Świąt Bożego Narodzenia- 
konkurs plastyczny. 

KINO
Mikołajki w kinie Narie- seanse zorganizowane bajki „Dziwny świat” dla szkół i przedszkoli: 
06.12.2022- 9:00 i 11:30 oraz 7.12.2022 r. 9:30 i 12:00. Zapisy pod nr tel. 89 7572640.
Propozycje Kina Narie w Morągu: „Nel i tajemnica kurokota”/ dubbing;  „Black Adam”/ 
napisy; „Silent twins”/ napisy; „Bella i Sebastian: Nowe pokolenie”/ dubbing; „Czarna Pantera: 
Wakanda w moim sercu”/ dubbing; „Śubuk”; „Dziwny świat”/ dubbing; „Nie cudzołóż                          
i nie kradnij”.

www.mdk.morag.pl
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INFORMACJE  RADY  MIEJSKIEJ W MORĄGU  I  BURMISTRZA  MORĄGA

Należności z tytułu opłat i podatków można wpłacać w KASIE lub na konto Urzędu Miejskiego w Morągu:
opłaty skarbowe, dzierżawy, zakup nieruchomości, wieczyste użytkowanie oraz podatki:  od nieruchomości, rolny, leśny oraz 

od środków 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 - Urząd Miejski w Morągu 

http://www.bip.morag.pl
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INFORMACJE  RADY  MIEJSKIEJ W MORĄGU  I  BURMISTRZA  MORĄGA

NR 460
1 kwietnia 2022 r.

INFORMACJE
I Burmistrz Morąga informuje:
1.trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Morąg z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Morągu,  pok. nr 35, tel. (89) 757 22 31 wew. 18.

II Burmistrz Morąga ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej 
własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków 

2obrębu Nr 1 m. Morąg jako działka nr 284/31 o powierzchni 1885 m , położona jest 
przy ul. Żeromskiego w Morągu, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod zieleń 
nieurządzoną. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do 31.12.2023 r. z 
przeznaczeniem na cele warzywniczo-ogrodnicze, poza tym nie ma innych obciążeń i 
zobowiązań. Cena wyw. 38.610,00 zł Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 
roku o godz. 11:00  w UM w Morągu sala nr 26. Wadium w wysokości 4.000,00 zł, 
najpóźniej w dniu 28 listopada 2022 r. Na dowodzie wniesienia wadium należy 
wpisać numer działki, na kupno której zostało wniesione.

 Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim 

w Morągu, pok. nr 14, tel. (89) 757-22-31 wew. 34 lub 35, fax: (89) 757-21-20,             

e-mail: morag@morag.pl.

24 listopada 2022r.

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA W GMINIE MORĄG
Gmina Morąg przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw 
domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.  Mieszkańcy Gminy Morąg zainteresowani nabyciem 
opału mogą składać złożyć stosowne wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
/MOPS/ w Morągu, pok. nr 11, I piętro (sekretariat MOPS), ul. Dworcowa 9, tel. 89 757 40 
52 w. 25, w formie papierowej lub elektronicznie na adres skrzynki 
/MOPS_MORAG/skrytkaESP .
MOPS będzie weryfikował ww. wnioski. O negatywnej weryfikacji wniosku MOPS 
poinformuje wnioskodawcę telefonicznie bądź e-mail. Informację o pozytywnej weryfikacji 
wniosku MOPS przekaże do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 
Morągu. DRUKI WNIOSKÓW dostępne są na stronach www. https://bip.morag.pl/ i 
https://mopsmorag.bip.gov.pl/  oraz w formie papierowej w MOPS lub UM w Morągu. 
UPRAWNIONĄ do preferencyjnego zakupu węgla jest osoba w gospodarstwie domowym, 
na rzecz którego wypłacono dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o 
wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego, lub osoba w 
gospodarstwie domowym spełniająca warunki do dodatku węglowego, która nie złożyła 
wniosku o wypłatę tego dodatku. 
SORTYMENT, CENA I ILOŚĆ WĘGLA
Gmina Morąg sprzedaje węgiel kamienny w cenie 1.900,00 zł brutto za tonę. Przewidujemy, 
że dostępny będzie następujący sortyment węgla: groszek oraz orzech. Zgodnie z 
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 2 listopada 2022 r. 
w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach 
zakupu preferencyjnego ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa 
domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1)1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.  2)1500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r.
SPRZEDAŻ WĘGLA 
Gmina Morąg będzie prowadziła sprzedaż węgla kamiennego za pośrednictwem spółki 
komunalnej:  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu
(zwane dalej MPEC Morąg), ul. Przemysłowa 20,  tel. 89 757 26 27.  Odbiór węgla i płatność 
za węgiel odbywać się będzie w MPEC w Morągu. Kupujący zobowiązany jest we własnym 
zakresie i na własny koszt zorganizować transport węgla kamiennego z MPEC Morąg do 
kupującego. TERMINY REALIZACJI SPRZEDAŻY ORAZ SORTYMENT WĘGLA 
ZALEŻNY BĘDZIE OD DOSTĘPNYCH DLA GMINY DOSTAW. Informacje o dostępności i 
terminach sprzedaży węgla, będą podawane do publicznej wiadomości na bieżąco na 
stronach internetowych MPEC https://www.mpec-morag.pl/kontakt/  Gmina Morąg,  
http://morag.pl/ oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Morągu https://bip.morag.pl/ i na 
facebook Gminy Morąg https://www.facebook.com/gmina.morag . 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O BIEŻĄCE ŚLEDZENIE INFORMACJI

LAZURYTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY Z MORĄGA

18 listopada w hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbyła się 
uroczystość przyznania Lazurytów Przedsiębiorczości Powiatu 
Ostródzkiego. Głównym celem Plebiscytu jest promocja 
przedsiębiorczości i rewitalizacja ożywienia gospodarczego w 
regionie  naszego powiatu.  Wyróżnienie jest uhonorowaniem firm, 
które rozwijają swoją działalność w sposób mogący być wzorem 
solidności, jakości, a także innowacyjności, którzy tworzą nowe 
miejsca pracy i wnoszą istotny wkład w rozwój regionu. Wśród 
nominowanych firm Powiatu Ostródzkiego znalazły się firmy z 
Morąga, którym składamy serdeczne gratulacje.

-Najlepszy Przedsiębiorca-Rolnik lub Usługa dla Rolnictwa: 
Lazuryt Przedsiębiorczości 2022-MARSZAL Tomasz Marchalewski 
-Najlepsza Inwestycja, Innowacja lub Inicjatywa:
Wyróżnienie:  Centrum Wspierania Rozwoju MOTYL
-Najlepsza Firma lub Produkt Turystyczny:
Wyróżnienie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Alicja”
Lokalnym przedsiębiorcom z Gminy Morąg życzymy wielu 
pozytywnych zmian, sukcesów oraz ciągłego rozwoju. Dziękujemy 
za podejmowanie inicjatywy, które w szczególny sposób przyczyniają 
się do rozwoju lokalnej gospodarki.

Żródło:www.nos-portal.pl 

DZIEŃ POMOCY  DLA  UBOGICH

 3 grudnia
03 grudnia 2022 roku w godz. od 8.00 do 13.00 (sobota)
w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK w Morągu
ul. Dworcowa 9 /14 (II piętro) pełniony będzie dyżur,
podczas którego będą przyjmowane dary dla osób potrzebujących pomocy :
·odzież używana, czysta w stanie dobrym – szczególnie ciepłe kurtki, szaliki, czapki, 
rękawice, spodnie, swetry, odzież niemowlęca i dziecięca, 
·obuwie jesienno-zimowe,
·bielizna pościelowa, ręczniki, koce,
·wózki dziecięce,
·sprzęt AGD i RTV (sprawny),
Ponadto przyjmowane będą  telefoniczne zgłoszenia od Darczyńców, którzy wyrażą 
chęć przekazania mebli. Telefon kontaktowy 89 757 45-58.

ODZIEŻ MOŻNA RÓWNIEŻ WRZUCAĆ
 DO KONTENERA ZE ZNAKIEM CZERWONEGO KRZYŻA 

 W POBLIŻU SIEDZIBY PCK W MORĄGU NA UL. DWORCOWEJ 9 

Uwaga! Osoby ubogie mogą składać podania do OR PCK w Morągu , ul. Dworcowa 9 
II p. o pomoc odzieżową (podać wiek i płeć dziecka) oraz  w/w sprzęt

           Za zarząd:
Wiceprezes OR PCK   Prezes OR PCK
dr nauk med. Feliks Jarocki   lek.Mirosław Borkowski

ZAPRASZAMY

https://bip.morag.pl/
https://mopsmorag.bip.gov.pl/

