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Komisja konkursowa na podstawie regulaminu konkursu  „AGROLIGA 2008” 
wyłoniła mistrzów wojewódzkich w kategorii Rolnicy.   
 
Tytuł Mistrza Wojewódzkiego uzyskali: 

Weronika i Tadeusz GAJUR z Gierałtowca w gminie Zło toryja.  
 
Tytuł Wicemistrza Wojewódzkiego uzyskali: 

Renata i Marian RAK z Samotworu w gminie K ąty Wrocławskie. 
 
W 2008 roku nie było zgłoszeń w kategorii Firmy. 
 
 
Państwo Weronika i Tadeusz Gajurowie  rozpoczęli gospodarowanie w 1980 roku na 8 hektarach. Obok 
produkcji roślinnej prowadzony był chów bydła. Rolnicy stopniowo powiększali gospodarstwo, wprowadzali 
zmiany i ulepszenia. 
 
Obecnie Pan Tadeusz Gajur uprawia 200 hektarów z czego 170 ha stanowi własność rolnika. W zakresie 
produkcji roślinnej uprawiana jest pszenica ozima ze średnimi plonami ok. 6,5 t/ha, na 70 hektarach rzepak 
ozimy z plonem 4,2 t/ha. 
25 hektarów obsiewanych jest burakami cukrowymi - średni plon wynosi 50 t/ ha. Na kolejnych 7 hektarach 
uprawiane są ziemniaki wczesne z plonem 28 t/ ha i późne, dające ok. 50 ton z hektara. Od wielu lat w 
miejsce bydła prowadzony jest chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Obecnie utrzymywanych jest 17 
macior. Wynik 21 prosiąt odchowanych w roku od lochy jest bardzo dobrym wynikiem. Dobowe przyrosty 
tuczników wynoszą przeciętnie 900 gramów. Wszelkie standardy unijne w zakresie dobrostanu zwierząt są 
od dawna spełnione. 
Pan Tadeusz Gajur zawsze dzielił się wiedzą z innymi rolnikami. W jego gospodarstwie wielokrotnie 
organizowane były Dni Pola, gdzie każdy chętny mógł zobaczyć efekty doświadczeń ze środkami ochrony 
roślin okopowych, rzepaku i zbóż. Z czasem coraz większą rolę zaczęła w gospodarstwie odgrywać ochrona 
środowiska. Obecnie na 30 ha realizowany jest program rolnośrodowiskowy.  
Rolnik ciągle modernizuje swoje gospodarstwo i wprowadza nowoczesne rozwiązania. Charakterystyczna 
jest pomysłowość rolnika we wdrażaniu nietypowych rozwiązań. Przykładowo rolnik sam wymyślił i wykonał 
system zbierania wody deszczowej, która jest wykorzystywana do opryskiwacza i innych potrzeb 
gospodarczych. Pojemniki zbierają 15 tyś litrów wody, przy dużym deszczu woda zbiera się w specjalnej 
studni stanowiąc rezerwę na czas suszy. Na altanie ogrodowej zainstalowano baterie solarne 
podgrzewające wodę dla gospodarstwa. Już wkrótce gospodarstwo będzie zasilane energią z siłowni 
wiatrowej. Nawet rów melioracyjny przy domu wyłożony jest płytami z piaskowca. Jest to zarówno 
estetyczne jak i bardzo praktyczne rozwiązanie. 
Gospodarstwo wyposażone jest we wszelki potrzebny sprzęt. Część maszyn nie jest może najnowsza, ale 
każdy zakup rozważany jest pod względem ekonomicznej opłacalności a nie „ładnego wyglądu”. Dumą Pana 
Tadeusza jest magazyn na zboże i rzepak, wraz z suszarnią, wyposażony tak, że do obsługi wystarczy jedna 
osoba. W sąsiedztwie gospodarstwa zakupiono budynek, który był praktycznie ruiną. Po wyremontowaniu 
jest tam obecnie wentylowana przechowalnia ziemniaków. 
W gospodarstwie panuje idealny porządek, co znalazło odzwierciedlenie w uzyskaniu I miejsca w rejonie i II 
miejsca na cały Dolny Śląsk w konkursie KRUS ”Bezpieczna Zagroda”. Stowarzyszenie Kaczawskie 
przyznało w 2007 roku i miejsce w konkursie na „Najładniejszą Zagrodę Wiejską”. Całe gospodarstwo, 
zarówno budynki jak i tereny ozdobno-rekreacyjne jest bardzo estetyczne. Mnóstwo pięknej i zadbanej 
zieleni, kwiaty w donicach z piaskowca, metalowe kute ogrodzenie. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Państwo Renata i Marian Rak  prowadzą gospodarstwo rolne osiągając wysokie plony jak i bardzo dobre 
wyniki ekonomiczne żyjąc i gospodarując od wielu lat w symbiozie ze środowiskiem naturalnym. Rolnik 
rozpoczął realizację działań rolnośrodowiskowych na długo przed wejściem Polski do Unii Europejskiej 
czerpiąc wiedze z obserwacji działań realizowanych w Danii i Niemczech. Dzięki tej wiedzy zastosowanej w 
praktyce Państwo Rakowie prowadząc konwencjonalne gospodarstwo rolne, uzyskują wysokie plony nie 
pogarszając stanu środowisku. 
 
Osiągnięcia – Pan Rak posiada bardzo szeroką wiedzę i świadomość dotyczącą korzystnego wpływu 
ochrony środowiska na gospodarkę rolną. Wiedza z zakresu flory i fauny pomaga mu w gospodarowaniu i 
chętnie dzieli się nią z innymi rolnikami. Jednym z osiągnięć Pana Raka było współprowadzenie wykładów 
na temat „Ochrona środowiska w rolnictwie” dla rolników zainteresowanych programami 
rolnośrodowiskowymi. 
Pan Rak przyczynia się do ochrony zagrożonych gatunków płazów, gadów i ptaków tworząc siedliska 
będące miejscem osiedlania się różnych gatunków. Poprzez zachowanie istniejących oczek wodnych i 
tworzenie nowych enklaw przyrodniczych wzbogaca bioróżnorodność terenu wraz z poprawą struktury i 
urodzajności gleby. Odzyskuje dla przyrody zdegradowane tereny nieużytków i byłego wysypiska śmieci 
tworząc siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt w tym chronionych np.: czajka, traszka grzebieniasta i 
inne. 
Gospodarstwo współpracuje z różnymi instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody m.in. ze 
Stowarzyszeniem ProNatura jak i również z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 
oraz z Uniwersytetem Wrocławskim przyjmując wycieczki studentów i prowadząc działania popularyzacyjne 
dotyczące ekologii i ochrony środowiska. 
 
 
 

 


