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WSTĘP

Już okładka naszego Biuletynu sugeruje, że będzie on w dużej mierze poświęcony
zbliżającym się Świętom Bożego Narodzenia. Gdy przygotowywaliśmy grudniowy numer Biuletynu,
była druga połowa listopada. Pola nie były jeszcze przyprószone śniegiem, chociaż coraz niższe
temperatury wskazywały na rychłe nadejście zimy, co w polskich warunkach nie należało do
rzadkości.

Zwrócimy uwagę na symbolikę tych Świąt, do których wedle polskiej tradycji należy
wykorzystanie pszenicy jako jednego z dań wigilijnych, a mianowicie kutii.

Postanowiliśmy zwrócić Państwa uwagę na uprawianą w Gospodarstwie Rolnym Państwa
Renaty i Grzegorza Ożga w Tarnawie k/Świdnicy na Dolnym Śląsku starą, bo 100-letnią odmianę
pszenicy Ostka Grodkowicka Gruboziarnista. Odmianę tą uprawiano w 2021 r. na areale 24 ha
w agrotechnologii firmy PLOCHER, a zatem bez jakiejkolwiek chemii, dążąc do uzyskania jak
najwyższej jakości, takiej, jaką uzyskiwano 100 lat temu, gdy praktycznie chemii, stosowanej obecnie,
w ogóle jeszcze nie znano. Pszenica ta jest obecnie dostępna w gospodarstwie Państwa Ożga. Można
ją zakupić bezpośrednio u producenta – tel. 692 463 158.

Zwracamy uwagę na parametry mąki uzyskanej z tej odmiany pszenicy i wypiekanego z niej
chleba. Chcemy w ten sposób nawiązać do biblijnego Betlejem, która to nazwa oznacza właśnie
„Dom chleba”. Tam narodził się 2021 lat temu Bóg-Człowiek, od którego rozpoczęła się nowa era
ludzkości. To nie przypadek, że właśnie Narodzenie to nastąpiło w mieście „Dom Chleba”, które
dzisiaj obchodzimy jako Boże Narodzenie.

Chleb wypiekany z mąki uzyskiwanej z Ostki Grodkowickiej w pełni zasługuje na miano
„prawdziwego” w odróżnieniu od chleba wypiekanego z mąki otrzymywanej z pszenicy uprawianej
w technologiach przemysłowych.

Zwracamy uwagę na Rodzinę Państwa Ożga, którą prezentujemy na fotografii, jako przykład
efektywnego wykorzystania agrotechnologii inaczej firmy PLOCHER w produkcji zdrowej żywności.
Pisaliśmy już wcześniej o doświadczeniach prowadzonych w tym gospodarstwie z zastosowaniem
preparatów firmy PLOCHER. Tutaj przedstawiamy je hasłem „Od pola do stołu” i grafiką dot.
produkcji zdrowej żywności.

A ponieważ Święta „za pasem” korzystamy z okazji złożenia wszystkim polskim rolnikom-
naszym kontrahentom i sympatykom najserdeczniejszych życzeń spędzenia tych Świąt w radosnej,
rodzinnej, pełnej ciepła i pokoju atmosferze. Oby w symbolu chleba dostrzec owoc swojej
całorocznej pracy i błogosławieństwo ziemi, z której te owoce pochodzą. Oby wzrastała coraz
bardziej świadomość, że tylko działanie zgodne z Prawem Natury przynosi pożądane efekty
zdrowotne, które zwłaszcza w dobie wciąż trwającej pandemii stają się priorytetem dla wszystkich
ludzi. Utrzymanie zdrowej gleby, to gwarancja zdrowych plonów, a te z kolei zapewnić nam mogą
zdrową żywność i dobre zdrowie chroniąc – poprzez wzrost odporności – od w wielu chorób.

Życzymy zatem błogosławionych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
W imieniu Zarządu firmy PLOCHER integral-technik GmbH w Meersburgu, pracowników firmy
PlocherPolska - BESKOM w Mikołowie oraz własnym z osobistym podziękowaniem za współpracę
w całym 2021 roku.

Aleksander Gamza

Aleksander Gamza tel. 605-447-999, 
e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:
BESKOM Sp. z o.o.,  43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, 
tel. 661-918-412, 32/738-07-16, 
e-mail: biuro@plocherpolska.pl, 
www.plocherpolska.pl

mailto:a.gamza@plocher-polska.pl
mailto:biuro@plocherpolska.pl
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Czy można jeszcze w dzisiejszych czasach uprawiać zboża:
- w zgodzie z Naturą ?
- bez pozostałości chemii ?
- dla uzyskania zdrowej mąki ?
- do wypieku zdrowego chleba ?

…  aby ludzie pozostali w zdrowiu ?

TAK !

Przedstawiciel firmy Plocher - Aleksander Gamza w kooperacji ze Zdzisławem 
Jędrzejkiem (Beskom sp. z o.o., Plocher Polska), IHAR Grodkowice Panią dyr. Agnieszką 
Rachwalską, Gospodarstwem Rolnym - Ekologicznym Grzegorza Ożgi w Tarnawie (Dolny 
Śląsk) oraz z ekologicznym piekarzem - Markiem Dumańskim, w ciągu jednego roku 
pokazali, że można według Praw Natury i bez pozostałości stworzyć zdrową Żywność.
Słowo „ŻYWNOŚĆ“  =  żywe jedzenie, bez jakiejkolwiek chemii i takie powinniśmy 
przyjmować do naszych organizmów.
Dajemy szansę świadomym odbiorcom skorzystać z takiej Żywności.
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Według zasad: „OD POLA DO STOŁU”

i „W ZGODZIE Z NATURĄ”

udostępniamy Państwu SEKRET ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
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Badanie Ostki – optymalne parametry. Młyn P. Włodarczyk. 

Przy tej okazji kieruję SERDECZNE PODZIĘKOWANIE do wszystkich osób zangażowanych w to dzieło, 

jak również dla całej rodziny Państwa Ożgów, która wzięła na siebie duże ryzyko uprawy tej 100–

letniej, starej odmiany Ostki ekologicznej (pszenicy) na 24 ha w swoim gospodarstwie.                                                                                                        

Aleksander Gamza

Skorzystaj z naszego 40-letniego doświadczenia !

…. również Ty możesz coś dla Natury zrobić.
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ABY ZDROWIE BYŁO W CHLEBIE

W tych trzech obrazach
Przedstawiamy rolnikowi,
Jaka będzie jego baza,
Kiedy glebę swą odnowi.

Wtedy baza z nadbudową,
Korzystając z Praw Natury
Wskaże, jak PLOCHERA słowo
Może wprost przenosić góry.

Nie wierzycie? Sprawdźcie sami,
Co się w waszej stanie glebie,
Pokażcie, że z rolnikami
Wasze zdrowie będzie w chlebie.

Józef Inorowicz



GOSPODARSTWO RODZINNE OŻGA

Karolina  Tel: 692 463 158
Grzegorz Tel: 509 579 703
karola.agro.pl
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OŻGA

GOSPODARSTWO RODZINNE

Mąka z ekologicznych upraw pszenicy

Ostka Grodkowicka Gruboziarnista

Z miłości do rolnictwa.

Od 2017 roku jesteśmy gospodarstwem EKOlogicznym, od 

zawsze współpracujemy z naturą.

Naszym celem jest zaoferowanie produktów, które cechują się 

wysoką jakością i jednocześnie wyjątkowością.

Mąka, którą trzymasz w dłoniach – jest jednym z nich!

OSTKA GRODKOWICKA GRUBOZIARNISTA ma około 130 lat, 

jest odmianą polską, a mimo to cudem można spotkać ją na 

polach naszego kraju.

Jej wyjątkowe parametry świetnie sprawdzą się w Twojej 

kuchni.

Idealna do wypieków pizzy, pieczywa, ciasta i tortów.

Świetna do naleśników, omletów, pierogów.

Spróbuj raz, a pokochasz na całe życie!


