
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
składamy płynące z głębi serca życzenia zdrowia,
szczęścia, pomyślności oraz wielu łask Bożych.

Niech te piękne Święta upłyną w atmosferze rodzinnego ciepła,
Dadzą  siłę pokonania wszelkich trudności,

i ustrzegą od trosk codziennego życia w nadchodzącym
2018 roku.

          Przewodniczący Rady Gminy                                    Wójt Gminy Stare Juchy
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STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
NA TERENIE GMINY STARE JUCHY NA 2018 ROK

CENA WODY I ŚCIEKÓW W GMINIE STARE JUCHY
NA 2018 ROK

Na rok 2018 Minister Finansów  przekazał wysokość maksy-
malnych stawek podatków i opłat lokalnych. Stawki zostały 
zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług o 
1,9 procent.
Wójt i Rada Gminy w dniu 15 listopada w oparciu o powyższe 
ustalili stawki podatku od nieruchomości na rok 2018.
Podatek  od budynków lub ich części związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej został obniżony o 0,10 gr za 
m2 powierzchni w stosunku do stawek ministerialnych, poda-
tek od pozostałych budynków nie związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą został obniżony o 0,05 gr za 1 m2  
powierzchni użytkowej. Pozostałe stawki podatku od nierucho-

mości zostały podwyższone średnio o 0,07 gr w stosunku do 
roku 2017.
Stawka podatku rolnego w 2018 roku została podwyższona 
w stosunku do roku 2017 o 0,13 gr na podstawie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
W 2018 roku stawka podatku leśnego nieznacznie wzrosła w 
stosunku do stawki obowiązującej w 2017 roku o 1,33 zł za 
1 ha – stawka ustalana na podstawie średniej ceny drewna za 
pierwsze trzy kwartały roku 2017.
W/w stawki zostały przyjęte jednogłośnie Uchwałą Rady Gmi-
ny w dniu 15 listopada i będą obowiązywały od 01.01.2018 
roku. 

Wójt Gminy na komisjach łączonych w dniu 15 listo-
pada 2017 roku przedstawił Radzie Gminy kalkulację 
ceny wody i odprowadzania ścieków do ustalenia 
taryfy na rok 2018. 
Na podstawie danych finansowych Wójt zapropono-
wał cenę za 1 m3 wody  na poziomie roku 2017, czyli 
3,45 netto; 3,73 brutto za m3 .
Stawka za odprowadzanie ścieków według stawek 
obowiązujących w gminie  w roku 2017 nie pokrywa 

w pełni kosztów ponoszonych na finansowanie zbio-
rowego odprowadzania ścieków. Wpływy w latach 
2015-2016 były niższe od kosztów o 270 tys. zł. 
Wójt przedstawił trzy propozycje podwyżki za 1/m3 
odprowadzania ścieków, które i tak nie pokryją cało-
ści straty jaka powstaje na odprowadzaniu ścieków. 
Rada podjęła decyzję o podniesieniu ceny za m3 o 
0,60 gr. netto czyli stawka za odprowadzenie ścieków 
wyniesie w roku 2018 5,05 netto;  5,45 brutto.



NASZE DROGIE DROGI
Gmina Stare Juchy pozyskała rekordową sumę na 
przebudowę dróg w 2017 roku
Bieżący rok budżetowy stanął pod znakiem przebu-
dowy dróg na terenie Gminy Stare Juchy. Dzięki środ-
kom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 przebudowano zarów-
no drogi gminne, jak i powiatowe, co w znacznym 
stopniu poprawiło bezpieczeństwo ruchu i komfort 
mieszkańców Gminy.
Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonane zo-
stały następujące inwestycje:
1. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowo-

ści Jeziorowskie, gm. Stare Juchy – odcinek o długości 
1.064,00 m, wartość inwestycji 371.472,47 zł, dofinan-
sowanie 236.367,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czer-
wonka, gm. Stare Juchy - odcinek o długości 671 m, 
wartość inwestycji 192.910,51 zł, dofinansowanie 
122.748,00 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcin-
ku Skomack Wielki - Skomack Wielki Osada, gm. Sta-
re Juchy - odcinek o długości 1.570,00 m, wartość in-
westycji 579.216,97 zł, dofinansowanie 368.555,00 zł,
4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N w 
miejscowości Stare Krzywe, gm. Stare Juchy - odcinek 
o długości 650,00 m, wartość inwestycji 249.436,33 zł, 
dofinansowanie 158.716,00 zł,

5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N 
prowadzącej przez miejscowość Nowe Krzywe, gm. 
Stare Juchy - odcinek o długości 307,00 m, wartość 
inwestycji 137.141,21 zł, dofinansowanie 87.262,00 zł.
Koszty wykonania w/w inwestycji poniesionych przez 
Gminę Stare Juchy to 1.530.177,49 zł, dofinansowanie 
wyniosło 973.648,00 zł.
Aby wykonać inwestycje na drogach powiatowych, 

Gmina Stare Juchy zawarła z Powiatem Ełckim poro-
zumienie. Dzięki temu porozumieniu oraz Programo-
wi Rozwoju Obszarów Wiejskich, również Powiat zre-
alizował inwestycję na drodze powiatowej nr 1859N, 
kluczowej dla mieszkańców Gminy pod względem 
komunikacji z Ełkiem, na odcinku Liski-Bałamutowo 
o długości 4,5 km, wartość inwestycji to 1,6 mln zł, 
dofinansowanie ok. 1 mln zł. 
Łącznie przybyło nam ok. 8,8 km dróg.
To nie jedyne inwestycje drogowe na terenie Gmi-
ny w 2017r. Z własnych środków Gmina Stare Juchy 
wykonała w miejscowości Stare Juchy przebudowę 
ulicy Kwiatowej od strony ul. Kolejowej na odcinku 
ok. 100m oraz odcinek drogi gminnej w Grabniku na 
wjeździe od drogi wojewódzkiej na długości ok. 150 
m. Koszty tych inwestycji wyniosły: 79.055,00 zł. Do-
datkowo na prośbę Pani Wójt Powiat Ełcki wykonał 
w ramach swoich środków finansowych chodnik dla 
pieszych w Starych Juchach przy drodze powiatowej 
wiodący od nowo wybudowanej ulicy Kwiatowej do 
mostu.



MIKOŁAJ W GMINIE STARE JUCHY
Jak co roku Mikołaj odwiedził wszystkie dzieci w gmi-
nie. W sobotę 2 grudnia Mikołaj odwiedził świetlice 
w Grabniku, Skomacku, Szczecinowie i Gorłówku. W 
niedzielę 3 grudnia Mikołaj spotkał się z dziećmi w 
B-CIiK oraz w Jeziorowskich w gospodarstwie Pana 
Andrzeja Rejrata.
Spotkania były bardzo dynamiczne. Po raz kolejny 
nasi młodzi aktorzy z zespołu Bajarze pokazali swoje 
talenty. Przedstawienie wyreżyserowane przez Iwonę 
Malinowską cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
Co roku jest inne i coraz bardziej ciekawe. Dzieci mo-
gły uczestniczyć we wspólnej zabawie. I jak zwykle – 
było biało! To już taka mikołajowa tradycja, że w te 
dni spada śnieg.
Ostatnie spotkanie z Mikołajem  odbyło się w szkole, 
6 XII. 
Projekt „Mikołaj w Gminie Stare Juchy 2017” zorgani-
zowało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare 
Juchy ze środków pozyskanych w ramach corocznego 
konkursu ogłoszonego przez Gminę Stare Juchy. 
A wspierali, jak zwykle,  wszyscy pracownicy BCIiK, 
wolontariusze, którzy wspólnie przygotowali paczki 
mikołajowe.
Stowarzyszenie składa też serdeczne podziękowania 
rodzicom, sołtysom, radnym, panu Andrzejowi Rej-
ratowi za przygotowanie miejsc spotkań. 



AMATORZY U ZAWODOWCÓW
Grupa teatralna aktorów amatorów BAJARZE 
działająca przy Bibliotece - Centrum Informacji 
i Kultury Gminy Stare Juchy miała możliwość 
przyjrzeć się pracy aktorów zawodowych „od 
kuchni” w Białostockim Teatrze Lalek. 
Młodzież z grupy teatralnej Bajarze, która uczestni-
czy w projekcie pt. „Z lalką za małą kurtyną – Ba-
jarze wśród mazurskich podań i legend” odwiedziła 
Białostocki Teatr Lalek, gdzie obejrzała spektakl pt. 

„Nauka latania” oraz zwiedziła piwnice Teatru, w 
których znajdują się lalki z przedstawień teatralnych 
wystawianych w poprzednich latach. Przewodnik 
oprowadzający po piwnicach opowiedział uczestni-
kom wyjazdu o historii Teatru, przedstawił techniki 
wykonywania lalek oraz 
materiały używane do ich 
wytworzenia. Młodzież 
miała możliwość przyjrzeć 
się, jak pracują profesjona-
liści.  
Sam spektakl, to „Przepięk-
na, poetycka opowieść o 
sile marzeń i drzemiącej w 
nas mocy do ich spełniania. 
Filozoficzna opowieść o 
człowieku – jego wyborach 
i ich konsekwencjach, czy 
wreszcie odwadze, ażeby 
zawsze być w zgodzie z sa-
mym sobą.” Młodzież mo-
gła podziwiać przepiękną 
scenografię, nowoczesne efekty audiowizualne i mi-
strzowską grę aktorską: Barbary Muszyńskiej, Kamili 
Wróbel, Krzysztofa Bitdorfa, Jacka Dojlidko, Błażeja 
Piotrowskiego, Mateusza Smacznego, Piotra Wiktor-

ko oraz Adama Zielenieckiego.
Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem spektaklu, 
zarówno tematyki, jak i scenografii. 
Już niebawem dzieci i młodzież z grupy teatralnej 
BAJARZE zaprezentują swoje pomysły i umiejętno-
ści w przygotowywanych w ramach projektu przed-
stawieniach teatralnych. Na zajęciach warsztatowych 
z pomocą instruktorów opracowano scenariusze, wy-
konano lalki i elementy scenografii. Młodsza grupa 

przygotowała spektakl o przyjaź-
ni pt. „Historia mojego Misia”, 
natomiast starsza grupa spektakl 
pt. „Legenda o Starych Juchach” 
na podstawie legendy „Ofiarny 
kamień” zaczerpniętej ze zbio-
ru legend pt. „Czarci Ostrów” 
opracowanego przez historyka 
regionalistę dr Jerzego Marka 
Łapo, rodowitego Juszanina. W 
przedstawieniach wezmą udział 
zarówno aktorzy, jak i wykonane 
lalki. Przedstawienia będzie wy-
stawiane w Bibliotece – Centrum 
Informacji i Kultury Gminy Sta-
re Juchy. 
Projekt pt. „Z lalką za małą kur-

tyną – Bajarze wśród mazurskich podań i legend” 
dofinansowany jest ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Pro-
gramu Edukacja kulturalna.



BIAŁA WSTĄŻKA
Gmina Stare Juchy w tym roku po raz pierwszy włą-
czyła się w akcję międzynarodowej Kampanii „Biała 
Wstążka”. Z okazji tej inicjatywy zaplanowano i zreali-
zowano szereg przedsięwzięć związanych z przeciw-
działaniem przemocy, rozpoczynając kampanię  15 
listopada  kończąc 8 grudnia 2017r.
Działania rozpoczęto prezentacją akcji na Sesji Rady 
Gminy dla Radnych  i  Sołtysów oraz przekazaniem 
plakatów wraz z harmonogramem.
Akcję propagowano również w kościołach na terenie 
gminy.  
Akcję zakończono w dniu 8 grudnia 2017r. apelem 
w Szkole Podstawowej w którym udział wzięli: Wójt 
Gminy Pani Ewa Jurkowska-Kawałko, Pełnomocnik 
Wójta do spraw RPAiN Zofia Łebska, nauczyciele oraz  
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.  Podsu-
mowując konkurs plastyczny „Nie dla przemocy wo-
bec kobiet i dziewcząt”, wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody i dyplomy  a najlepsze prace wyeksponowa-
no na gazetce szkolnej. Dziękujemy Dyrektorowi, Na-
uczycielom oraz organizatorowi konkursu pedagog 
Pani Bożenie Szewczyk za duże  zaangażowanie w te 
działania.
Dzięki dofinansowaniu ze strony gminy w dniu 10 
grudnia odbędzie się wywiadówka szkolna - spotka-
nie rodziców z prelegentem na temat eliminowania 
zachowań agresywnych i przemocy. Spotkanie  ma 
również dostarczać wiedzy na temat przyczyn zacho-
wań agresywnych, kształcić umiejętności rozwiązy-
wania konfliktów, radzenia sobie z sytuacją przemocy 
i agresji.
Dziękujemy dla pracowników B-CIiK w Starych Ju-
chach za pomoc w przeprowadzeniu akcji.

NIEŁATWO BĘDZIE
ZABŁĄDZIĆ

Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Miejsca spo-
tkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w Starych Ju-
chach. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji 
Starostwa Powiatowego w Ełku. Dotację w wysokości 
15.000,00 zł pozyskało Stowarzyszenie na rzecz roz-
woju Gminy Stare Juchy przy współpracy z Urzędem 
Gminy, który dofinansował zadanie kwotą 5.000,00 zł.
Celem tegorocznego zadania jest zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w miejscowości Stare Juchy po-
przez urządzenie na działkach przy ul. Nadrzecznej 
placu zabaw dla dzieci z miejscem przygotowanym na 
ogniska oraz małym boiskiem do piłki nożnej, montaż 
elementów siłowni zewnętrznej na placu sportowo-
-rekreacyjnym przy ul. Długiej, montaż ulico-wska-
zów przy głównych ulicach miejscowości oraz zago-
spodarowanie pasa zieleni w centralnej części wsi. 

Wszystko po to, aby poprawić funkcjonalność miejsc 
wypoczynku mieszkańców gminy, powiatu ełckiego i 
turystów, poprawić estetykę wsi oraz ułatwić osobom 
wypoczywającym dotarcie do atrakcji turystycznych 
gminy Stare Juchy.



GMINA STARE JUCHY WALCZY Z GRYPĄ
Wzorem lat ubiegłych Gmina Stare Juchy realizowa-
ła w 2017 roku Program Profilaktyki Przeciw Grypie. 
Program finansowany był w całości z budżetu Gminy 
Stare Juchy. Szczepienia skierowane były do miesz-
kańców Gminy urodzonych do  dnia 31 grudnia 1952 
roku. Każdy kwalifikujący się mieszkaniec Gminy 
mógł zapisać się do wzięcia udziału w programie u 
swojego lekarza rodzinnego. Zapisy prowadzone były 
również przez sołtysów wsi.
Do dnia 30.11.2017 r. spośród 194 osób zapisanych do 
wzięcia udziału w Programie, zaszczepionych zostało 
187 osób. Koszt jednego szczepienia wynosił 30 zł/szt. 
brutto. Ilość mieszkańców Gminy uprawnionych do 
wzięcia udziału w Programie na dzień 30.11.2017 r. 
wyniosła 522 osoby. Udział w Programie wzięło zatem 
ok. 37% uprawnionych mieszkańców Gminy.
Ze względu na popularność Programu będzie on re-
alizowany także w przyszłym roku. Zachęcamy osoby 
uprawnione do kontynuowania szczepień w kolejnych 
latach.
Działania Gminy Stare Juchy w zakresie Programu 
szczepień ochronnych przeciw grypie zostały dostrze-
żone i docenione przez Ekspertów Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania Grypy. 14 września w Sejmie 
RP podczas IX Debaty Eksperckiej przyznano  Gmi-
nie Stare Juchy tytuł „Nowego Lidera” w akcji „Samo-
rządowego Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwal-
czania Grypy”.

GMINA LIDEREM WSPÓŁPRACY
Samorząd Starych Juch od lat współpracuje z orga-
nizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 
Gminy. Wspólnie skutecznie pozyskuje środki unijne 
na realizację projektów inwestycyjnych poprawiają-
cych komfort życia mieszkańców oraz projektów do-
tyczących wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wzbo-

gacające życie lokalnej społeczności. Stowarzyszeni 
na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy, Stowarzyszenie 
Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „MU-
KSZTY”, Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze, OSP 
Stare Juchy to organizacje, dzięki którym Gmina or-
ganizuje od lat  Piknik Jaćwieski, Piknik Paralotniar-
ski, zbudowała siłownie zewnętrzne oraz zagospoda-
rowała plaże wiejskie.
W 2018 roku czeka nas rewitalizacja Placu 500-le-
cia dzięki współpracy Gminy ze Stowarzyszeniem na 
rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy oraz remont świe-
tlicy wiejskiej w Gorłówku dzięki współpracy z OSP 
Gorłówko. Na rewitalizację Placu 500-lecia pozyska-
no ok. 200 tys. zł, na remont świetlicy w Gorłówku 
ok. 50 tys. zł. Będą to środki pochodzące z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
pozyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO” w Olecku. 
Gmina Stare Juchy nie dołoży swoich środków finan-
sowych na realizację tych projektów, a skorzystają 
wszyscy mieszkańcy Gminy.



CIEKAWA PUBLIKACJA O STARYCH JUCHACH
W latach 2016-2017 profesor Małgorzata Budy-
ta-Budzyńska przeprowadziła badania dotyczące 
migracji mieszkańców Starych Juch do Islandii. 
Na ich podstawie powstało opracowanie naukowe 
pn. „ Emigracja powrotna – zyski i straty, kapitały 
i przekazy migracyjne. Na przykładzie reemigra-
cji z Islandii do Starych Juch”.

Wybór Starych Juch do badań był dla Pani profesor 
oczywisty, gdyż:  „Stare Juchy to mazurska gmina 
będąca ogniskiem emigracji (...) znaczny procent jej 
mieszkańców mieszka i pracuje za granicą. Emigracja 
z Juch jest przykładem emigracji typowo ekonomicz-
nej z obszaru peryferyjnego. Większość migrujących 
to ludzie z wykształceniem podstawowym lub zawo-
dowym, odbywa się ona zasadniczo w jednym kierun-
ku (Islandia) i jest całkowicie oparta na łańcuchach 
migracyjnych. Juska emigracja ma też swoją specyfi-
kę, która wynika z sytuacji społeczno-gospodarczej 
miejscowości oraz modelu emigracji, jaki się tu wy-
tworzył.”
Pełną wersję badań można znaleźć  na stronie Ośrodka 
Badań nad Migracjami: http://www.migracje.uw.edu.
pl w zakładce publikacje.

Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM) jest podsta-
wową i międzywydziałową jednostką Uniwersytetu 
Warszawskiego, interdyscyplinarnym ośrodkiem ba-
dawczym specjalizującym się w badaniach procesów 
migracyjnych w Polsce i w Europie.


