
 

,LICYTACJE NA SCENE WOŚP 2022 

1. Plakat projektu Petiona!!! – 100 zł 

Plakat „Da CAP SNAIL”  FORMAT A2 (420 x 594 mm) Kolorowa grafika wektorowa utrzymana w stylistyce graffiti / 

street art /  pop art / cartoon. Autor PETION  IG/FB @petion_pet. Limitowany print, powstało jedynie 30 sztuk 

(każda jest ręcznie numerowana oraz podpisana przez autora) 

Przemysław (Petion) Szyporta - mieszkaniec Kluczborka. Znany lokalnie i nie tylko, aktywista kultury miejskiej. 

Organizator wielu wydarzeń kulturalnych takich jak koncerty, zawody taneczne, warsztaty, panele dyskusyjne, 

zajęcia twórcze. Od 1999 czynnie związany z kulturą Hip-Hop promując i tworząc niekoniecznie ograniczając się 

tylko do niej. Tancerz / instruktor (specjalizacja Breaking) - przygodę z tańcem zaczął pod koniec lat 90-tych. 

Współzałożyciel „Crate Of Wax” - jednej z topowych polskich ekip breakowych, która namieszała już na 

niejednym ważnym evencie w kraju i za granicą. Grupa ta dała się poznać szerszej publiczności za sprawą udziału 

w TV show „Mam Talent” gdzie wystąpili na żywo  w półfinale zdobywając uznanie jury oraz widzów z całego 

kraju. Na równi z tańcem odnajduje się w sztuce. Głównie jej miejskiej odsłonie jaką jest graffiti. Rysunek jak i 

grafika komputerowa też nie są mu obce. Autor niezliczonych murali które tworzy z własnej inicjatywy jak i na 

potrzeby komercyjne. Pasjonat, kolekcjoner płyt muzycznych. 

2. Kalendarz Ptaki 2022 – 25 zł 

Autorski kalendarz ze zdjęciami ptaków wykonany przez Panią Ewę Sierpina. Każdy miesiąc zawiera zdjęcie 

z jednego ze skrzydlatych przyjaciół. 

Specyfikacja: 

- format A4 o wymiarach: 212 x 314 mm, 

- wydruk jednostronny na papierze powlekanym o gramaturze 200 g/m2 

- wysokiej jakości wydruk cyfrowy 

- oprawa: biała sprężynka z zawieszką 

Kartki połączone solidną spiralą z zawieszką. Kalendarze znakomicie nadają się do powieszenia w widocznym 

miejscu będąc jednocześnie ozdobą pomieszczenia. 

3. Kalendarz 2022 Kluczbork kluczem do sukcesu – 30 zł 

Wygodny terminarz formatu A5 „Kluczbork Kluczem do Sukcesu”. Doskonały zarówno jako prezent dla 

najbliższych, jak i w kontaktach biznesowych. Czytelne registry, wytrzymała konstrukcja i elegancka okładka. 

Planowanie czasu jest jedną z umiejętności nie do przecenienia w dzisiejszym świecie. Skorzystaj z terminarza, by 

dokładnie zaplanować spotkania, wizyty, rozpisać projekty. Terminarz książkowy umożliwia zapisywanie 

pomysłów, zadań, rozwiązań. Jest również świetnym prezentem – zarówno dla osoby bliskiej, jak i kontrahenta. 

Terminarz wyposażony został w czytelne, przejrzyste kalendarium z układem dziennym. Napisy przygotowano w 

językach: polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Format A5 pozwalaj na wygodne przechowywanie i 

transport kalendarza – w aktówce, torebce lub plecaku. Dwa kolory druku: szary i burgundowy, pozwalają z 

łatwością odnaleźć daty związane ze świętami. Terminarz posiada wstążka pozwalającą z łatwością odnaleźć 

aktualną datę, jak również oznaczyć najważniejsze wydarzenia. Kolor: czerwony i szary  

4. Narty – 10 zł 

Zachęcam do licytowania używanych nart, naszego nieżyjącego już przyjaciela Jerzego, który oddał swoje 

ukochane narty, aby wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy. Sam przegrał walkę z wyniszczającą 

chorobą... Tyle  



o nich możemy napisać. Ale chętni do zakupu mogą obejrzeć je w Centrum Kultury w Kluczborku,  

ul. Mickiewicza 5 po wcześniejszym telefonicznym kontakcie (77 418 12 68).  

- używane narty firmy Kastle, w kolorze żółto-zielonym. Długość 175 cm, TYP S, model RY15, wiązania Twincam 

m18.  

- używane narty firmy Kastle, w kolorze fioletowym. Długość 180 TYP A, model SX9, wiązania Salomon 457. 

 

5. Buty Narciarskie – 10 zł 

Zapraszamy do licytowania używanych butów narciarskich, naszego nieżyjącego już przyjaciela Jerzego, który 

oddał swoje ukochane narty, aby wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy. Sam przegrał walkę  

z wyniszczającą chorobą... Buty są używane i noszą ślady użytkowania. Nie wiemy jakiej firmy są, długość 

podeszwy to 35 cm. Tyle o nich możemy napisać. Ale chętni do zakupu mogą obejrzeć je w Centrum Kultury w 

Kluczborku,  

ul. Mickiewicza 5 po wcześniejszym telefonicznym kontakcie (77 418 12 68) 

6. Jurek Owsiak – miniaturka ☺ - 50 zł (2 szt.) 

Zapraszamy na wyjątkową aukcję!!! Każdy kto wspiera WOŚP i kocha pomagać powinien mieć w domku małego 

Jurka ☺ Jurek ma wysokość 17 cm i jest wykonany w 100 % ręcznie na szydełku. 

7. Serce WOŚP breloczek do kluczy!!! – 10 zł (7 szt.)  

Przepiękne czerwone serduszko-breloczek wykonane w 100% ręcznie. Idealne do kluczy zarówno dla kobiety i jak 

mężczyzny!!! 

8. Gorący chleb domowy od Grzesia Błażewskiego – 50 zł 

Voucher na gorący chleb domowy od Grzesia Błażewskiego, kierownika Referatu Promocji Gminy Kluczbork :) 

Wypiekany na prawdziwym zakwasie bez konserwantów. Waga ok. 750gr. Rodzaj chleba i dodatki oraz termin 

wypieku do uzgodnienia. Odbiór chleba w Kluczborku z voucherem, który będzie dostępny po licytacji w Centrum 

Kultury w Kluczborku, ul. Mickiewicza 5. 

9. Voucher na wizytę fizjoterapeutyczną – 100 zł (2szt.) 

Zapraszamy do licytacji vouchera podarowanego przez mgr Dagmarę Strońską upoważniającego do wizyty 

fizjoterapeutycznym w gabinecie ProFizjo Centrum Rehabilitacji w Kluczborku! 

10. Voucher na spacer lub bieg z Krzysztofem Adamskim! – 30 zł 

Zapraszamy do licytacji spaceru lub biegu (do wyboru) z panem Krzysztofem Adamskim! Podczas spaceru pan 

Krzysztof przybliży dzieje Kluczborka, jego zabytki i atrakcje turystyczne, przedstawi ciekawostki i anegdoty 

dotyczące z życia jego mieszkańców, a także bieżącą sytuację miasta. Po biegu/spacerze zaplanowana jest też 

chwila odpoczynku w Stobrawskim Centrum Seniora przy kawie lub herbacie i "czymś słodkim". 

11. Bon do Zakładu Optycznego Waldemara Witka!!! – 25 zł (2szt.) 

Zakład Optyczny Waldemar Witek przekazał na nasze aukcje bon do wykorzystania w salonie w Kluczborku! Salon 

posiada bogaty wybór oprawek różnych firm, w bardzo zróżnicowanych cenach i kolorach oraz okulary 

przeciwsłoneczne. Miła obsługa wesprze w wyborze odpowiednich opcji! 

12. Salon kosmetyczny "KAJA" bon upominkowy! – 75 zł  



Bon Upominkowy to doskonały pomysł na prezent dla ludzi dbających o swoje zdrowie, zabieganych, którzy nie 
cierpią na nadmiar wolnego czasu, a po ciężkim dniu marzą o chwili relaksu i spokoju. Fantastyczny na prezent 
dla każdej dziewczyny :) Bon ma wartość 170 zł. 

13. Gabinet kosmetyczny "Iza" bon upominkowy!! – 50 zł 

Bon upominkowy do gabinetu kosmetycznego to świetny pomysł na praktyczny i jednocześnie bardzo przyjemny 

prezent! To cenny czas dla siebie, który możemy wykorzystać na odpoczynek oraz poprawę kondycji skóry twarzy 

i ciała! Fantastyczny na prezent dla każdej dziewczyny :) Bon ma wartość 100 zł 

14. Bon De Facto!!! – 50 zł 

Zapraszamy do licytacji bonu podarunkowego dla miłośniczek mody do zrealizowania w salonie De Facto, ul. 

Zamkowa 5 w Kluczborku. Idealny na prezent dla mamy, żony, siostry czy koleżanki :) Salon gra z nami od 

zawsze!!! 

15. Maskotka Wenlock z podpisem Bartłomieja Bonka!!! – 50 zł 

Coś dla miłośników Olimpiady i podnoszenia ciężarów ☺ Maskotka Wenlock z zawieszką z podpisem 

Bartłomieja Bonka, srebrnego medalisty olimpijskiego z Londynu z 2012 roku. Wenlock to jedna z  oficjalnych 

maskotek XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie. Ma obiektyw jako oko, pierścienie olimpijskie jako 

bransoletki i światło taksówki na czubku głowy.Wenlock i maskotka paraolimpijska Mandeville zostały 

zaprojektowane przez londyńską firmę iris i zainspirowane opowiadaniem autora dzieci Michaela Morpurgo, 

który opowiadał, jak powstały z kropli stali podczas produkcji stadionu olimpijskiego. Nazwa zapożyczona od 

niewielkiej angielskiej miejscowości Much Wenlock. Organizowane tam od XIX wieku zawody sportowe miały być 

jedną z inspiracji barona Pierre'a de Coubertina dla idei nowożytnych igrzysk olimpijskich. Wysokość maskotki 22 

cm. 

16. MM dance - bon upominkowy!!! – 50 zł (2 szt.) 

Idealna propozycja dla aktywnych lubiących taniec!!! Lato, tuż tuz więc warto zadbać o formę i linię! Michał 

Marzec zajmuję się tańcem od 2008 roku. W tańcu towarzyskim zdobył klasę mistrzowską międzynarodową "S". 

Startował na wielu turniejach w Polsce i za granicą. Od 3 lat zajmuje się również prowadzeniem zajęć tanecznych 

dla ludzi w różnym wieku.Jeśli chcesz nauczyć się tańczyć, a przy tym dobrze się bawić, to zaprasza Cię do 

siebie!!! 

17. Almatur - zestaw upominkowy!!! – 40 zł 

Biuro Podróży Almatur, największy w Polsce organizator letniego wypoczynku i wycieczek szkolnych dla dzieci i 

młodzieży oraz organizator wycieczek po Polsce dla dorosłych, przekazało na licytację zestaw upominków, który 

zawiera: 

- zielony koc wymiar: 160 cm x 130 cm 

- kalendarz ścienny 44x31 

- różowa koszulka Coccodrillo rozmiar 146 

- angielski w podróży 

- kubek biały z logo 

- czerwona czapka z daszkiem 

- smycz na klucze 

- długopisy – 2 x  

18. Almatur - zestaw upominkowy nr 2!!! – 40 zł 

Biuro Podróży Almatur, największy w Polsce organizator letniego wypoczynku i wycieczek szkolnych dla dzieci i 



młodzieży oraz organizator wycieczek po Polsce dla dorosłych, przekazało na licytację zestaw upominków, który 

zawiera: 

- musztardowy koc, wymiar: 160 cm x 130 cm 

- kalendarz ścienny 44x31 

- błękitna koszulka Coccodrillo rozmiar 146 

- angielski w podróży 

- kubek biały z logo 

- czerwona czapka z daszkiem 

- smycz na klucze 

- długopisy – 2 x  

 

19. Bon na lody firmy Sopelek!!! – 25 zł 

Coś dla miłośników lodów i dobrego smaku, czyli dla małych i dużych łasuchów!!! Świeże mleko i świeża śmietana 

to podstawa lodów mlecznych, a w połączeniu z takimi składnikami jak: kakao z Ghany, polski cukier, wanilia z 

Madagaskaru, pistacja kalifornijska czy orzech laskowy z Małopolski, gwarantują niezapomniane doznania dla 

smakoszy. Znamy się nie od dziś... Sopelek to firma rodzinna, założona w Opolu przez Elżbietę i Dariusza 

Karpińskich. Ona, jako nauczycielka matematyki dobrze oszacowała popyt, on jako budowlaniec położył 

fundamenty pod biznes z potencjałem. Zaczęło się od legendarnej budki z lodami włoskimi, która powstała w 

1988 roku na ul. 1 Maja - w czasach zupełnego niedoboru… 

20. Eleganckie rękawiczki!!! – 20 zł 

Zapraszamy do licytowania eleganckich damskich rękawiczek w kolorze czarnym! Delikatne dżety i dyskretny 

pomponik to ciekawe elementy, które sprawiają, że rękawiczki będą pięknym uzupełnieniem zimowej stylizacji!!! 

21. Eleganckie szpilki!!! – 50 zł 

Zapraszamy do licytowania pięknych szpilek, które będą ozdobą każdej elegantki!!! Eleganckie zapięcie wokół 

kostki, smukła szpilka będą ozdobą kreacji dla każdej pani! Buty na aukcję przekazał sklep obuwniczy Versso. 

Rozmiar 40.  

22. Bon od Salu Kosmetycznego Merlin Mięsnie Kegla - wzmacnianie MAGNEFFIO – 50 zł 

Zapraszamy do licytowania bonu upominkowego na zabieg wzmacniania mięśni Kegla, czyli mięśni dna 

miednicy!!! Oferta dla kobiet ♀️ i mężczyzn ♂️  

- zapalenie pęcherza moczowego 

- dla kobiet planujących naturalny poród 

- wypadnie jelit i odbytu 

- poprawa oraz lepsze doznania seksualne 

- przedwczesny wtrysk 

- problemy z erekcją 

Bon obejmuje serię 6 zabiegów. Warto zadbać o zdrowie i przy okazji wspomóc innych :) Bon ważny do 31 marca 

2022 roku! 

23. Bon od Salu Kosmetycznego Merlin - nitkowanie twarzy – 30 zł 

Twoja skóra jest wrażliwa? Nad ustami powracają niechciane włoski? Chcesz, aby Twoje brwi miały idealny 

kształt? Chcesz pozbyć się meszku na policzkach, który uwydatnia się po nałożeniu pudru? Szukasz trwałego 

efektu? 



Nitkowanie! Metoda od lat praktykowana w Indiach, Chinach i krajach arabskich teraz w Polsce. Zdecyduj się na 

ten niezwykle skuteczny i trwały sposób depilacji delikatnych okolic twarzy. Będziesz zachwycona efektami. 

Odpowiednio spleciona bawełniana nić usuwa nawet bardzo cienkie, krótkie, a nawet niedostrzegalne gołym 

okiem włosy usuwając je wraz z cebulkami. W przeciwieństwie do innych sposobów depilacji, nitkowanie nie 

powoduje żadnych zaczerwienień i przykrego wrastania włosków. Metoda ta może być przeznaczona dla 

wszystkich typów skóry. Jej ogromną zaletą jest to, że możesz z niej skorzystać bez obaw nawet na krótki czas 

przed ważnym dla Ciebie wydarzeniem. 

24. Kubek Muzeum Śląska Opolskiego! – 15 zł (2 szt.)  

Przepiękny i oryginalny kubek z Muzeum Śląska Opolskiego przedstawiającego Rembrandta, holenderskiego 

malarza, rysownika i grafika, uważanego powszechnie za jednego z największych artystów europejskich i 

światowych. Wysokość: 12 cm. 

25. Kubek Stajnia Godziemba – 10 zł (2 szt.) 

Na naszej aukcji witamy kubek z wizerunkiem przepięknego konia od Stajni Godziemba!!! Z drugiej strony kubka 
logo Stajni. Piękny przedmiot dla miłośników zwierząt <3  

Jesteśmy małą, kameralną stajnią, która powstała w 2012 roku z miłości do koni. Nastawieni jesteśmy na 
ambitną rekreację. Jeśli nie miałeś wcześniej kontaktu z końmi i jazdą konną, to u nas postawisz pierwsze kroki w 
stępie, kłusie, galopie. Nauczymy Cię wszystkiego począwszy od czyszczenia, wejścia na konia, aż do pierwszego 
wyjazdu w teren. W naszej stajni uczymy dzieci, młodzież i dorosłych szacunku do pięknych zwierząt jakimi są 
konie, które stawiamy w centrum naszej uwagi - to one wyznaczają rytm i tempo naszej pracy. Doświadczenie 
nauczyło nas, że szczęśliwy koń = lepszy jeździec. - Dominika i Michał –  

 

26. Kalendarze i zaproszenie na mecz od Famaku!!! – 30 zł 

Dzięki uprzejmości zarządu firmy FAMAK na naszą aukcję trafił zestaw: - kalendarz w skóropodobnej oprawie  
w formacie A4 - kalendarz ścienny - zaproszenie na mecz basketu. Członkowie Zarządu zapraszają miłośników 
basketu do licytacji zaproszenia na wspólny mecz koszykówki 3x3. Członkowie Zarządu z przyjemnością zagrają 
mecz na boisku w Kluczborku w terminie maj-wrzesień 2022. Dokładny termin meczu pozostaje do uzgodnienia. 
Kontakt: Biur Zarządu FAMAK S.A. krzysztof.adamski @famak.com.pl, tel. 510 998 369 

27. Kalendarze i zaproszenie na pływanie od Famaku!!! – 30 zł 

Dzięki uprzejmości zarządu firmy FAMAK na naszą aukcję trafił zestaw: - kalendarz w skóropodobnej oprawie w 
formacie A4 - kalendarz ścienny - zaproszenie na wspólne pływanie. Prezes Zarządu FAMAK S.A. miłośnik sportów 
wodnych, zaprasza do sportowej rywalizacji w przepłynięciu odcinka o długości 50 m, stylem dowolnym. 
Pływanie odbędzie się na krytym basenie w Kluczborku. Dokładny termin sportowej rywalizacji pozostaje do 
uzgodnienia. Kontakt: Biur Zarządu FAMAK S.A. krzysztof.adamski @famak.com.pl tel. 510 998 369 

28. Sprawdź oko z Zarządem Powiatu Kluczborskiego!!! – 100 zł 

Zmierz się przy tarczy ze starostą kluczborskim Mirosławem Bireckim, wicestarostą Lesławem Czernikiem i 
członkiem Zarządu Powiatu Arturem Nowakiem!!! Włodarze powiatu kluczborskiego oferują na aukcję pojedynek 
strzelecki na powiatowej wirtualnej strzelnicy w kluczborskim Ogólniaku. Termin rozgrywki do ustalenia!!! 

Na strzelnicy można ćwiczyć z użyciem różnego rodzaju broni treningowej - karabinków lub pistoletów - na 
różnych odległościach wirtualnych i z różnych postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc oraz stojąc. Odrzut i dźwięk 
generowany przez sprężone powietrze w magazynkach bardzo dobrze odwzorowuje oryginalną broń, dlatego 
zabawa jest naprawdę świetna. Sprawdź swoje oko i wesprzyj z WOŚP okulistykę dziecięcą!!! 

29. Kamil Bednarek Przystanek Woodstock 2013 CD 



Jeśli mierzyć miarą słońca, to koncert Kamila Bednarka i całej jego ekipy jest najbardziej słonecznym koncertem w 

całej historii Przystanku Woodstock. Zespół otwierający każdorazowo Przystanek dostaje w prezencie moc 

publiczności, ich niesamowity głód muzyki, ich nieprawdopodobną witalność i całe pogodne woodstockowe 

niebo. Jego zadaniem jest zbudowanie pięknego koncertu na dzień dobry. Zazwyczaj wszyscy dają sobie z tym 

świetnie radę. 

Kamil miał trudne zadanie - musiał przekonać tych, którzy na internetowych blogach i forach wątpili w jego 

możliwości sceniczne. Już w pierwszych minutach swojego koncertu rozwiał jednak wszelkie wątpliwości. 

Czy to programy telewizyjne, czy to festiwalowa scena, Kamil jest taki sam: żywiołowy, swobodny, naturalnie 

uśmiechnięty, tak jakby nie śpiewał na scenie, ale skakał i tańczył wśród publiczności pod nią. Jest dotykalny - 

niemal czuje się jego bycie tuż obok nas, bez względu na to, gdzie stoimy i odbieramy jego koncert. Sam koncert 

był świetnie ułożony i  doskonale skonstruowany, a kolorytu dodawała jeszcze jego rozmowa z publicznością, 

każdy gest jego i jego całego zespołu. 

To nie rockowe "stojaki", tylko ruchome, kolorowe, bujające, wielkie show, jakie ogląda się na scenach 

festiwalowych całego świata. Kamil nie odpuszcza jakości jaką sam stworzył. Idzie konsekwentne drogą, którą 

sam sobie wyznaczył przechodząc wszystkie etapy bycia artystą na Woodstocku. Jestem przekonany, że niejedna 

Duża Scena, niejednego festiwalu jeszcze jest przed nim. 

Przystanek Woodstock 2013 Kamil Bednarek Tytuł Przystanek Woodstock 2013 

WYKAZ UTWORÓW PŁYTY DVD/CD: 

INTRO 

SKA 

KEEP ON TRYING 

DNI KTÓRYCH NIE ZNAMY 

THINK ABOUT TOMMOROW 

REVOLUTION 

RAZ DWA, W GÓRĘ RĘCE 

COULD YOU BE LOVED 

LET'S STOP 

ŚWIATU BRAKUJE TROSKI 

JESTEM SOBĄ 

BANIA 

NIE CHCĘ WYJEŻDŻAĆ STĄD 

SZANUJ 

STO LAT/ PODZIĘKOWANIA 

Szczegóły techniczne:dźwięk w formatach DTS i Dolby Digital 5.1, 2.0 Stereo, 5. 16:9 PAL, dla telewizorów 

wszystkich formatów . Materiały dodatkowe:wywiad z muzykami, slideshow z koncertu, koncert finałowy WOŚP 

2014 – Warszawa, Reportaż z koncertu dla Łukasza – Szczecin 2014. Czas trwania koncertu:  54 min. 

30. Koszulka z podpisami zawodników Warty Poznań – 100 zł 

Kibice Warki, do dzieła!! Wyjątkowa koszulka dla miłośników piłki nożnej!  Zielona sportowa koszulka w typie 

polo z podpisami zawodników Warty Poznań Drużyny Ekstraklasy Piłki Nożnej w Polsce. Rozmiar M, szerokość 

50cm długość 67. Przekazane przez Stowarzyszenie Ziemia Kluczborska  

31. Koszulka Bena Tara zawodnika Stal Nysa – 100 zł 

Kto nie lubi piłki siatkowej… NIKT ☺ !!! Gratka dla kibiców siatkówki! Koszulka Bena Tara zawodnika drużyny 



Stal Nysa, nosząca ślady „walki” przedstawiciela Ekstraklasy Piłki Siatkowej Mężczyzn z autografem. Rozmiar XXL , 

szerokość 60cm, długość 80cm. . Przekazane przez Stowarzyszenie Ziemia Kluczborska 

32. Piłka z autografem Łukasza Piszczka – 100 zł 

Kolejne wspaniała propozycja dla kibiców piłki nożnej!!! Piłka z autografem Łukasza Piszczka byłego 

reprezentanta Polski w piłce nożnej. Łukasz Piotr Piszczek polski piłkarz, występujący na pozycji obrońcy w 

polskim klubie LKS Goczałkowice-Zdrój, trener piłkarski. W latach 2007–2019 reprezentant Polski. Uczestnik 

Mistrzostw Europy 2008, 2012, 2016 oraz Mistrzostw Świata 2018. Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta, jako 

prawy obrońca wybrany do jedenastki stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Piłka firmy ERIMA. Przekazane 

przez Stowarzyszenie Ziemia Kluczborska.  

33. Zestaw WOŚP Kubek logo 2022!!! 

Oryginalny zestaw w przepięknej drewnianej skrzyneczce!!! 

W skład zestawu wchodzi: duży kubek z logiem tegorocznego Finału WOŚP z serduszkiem, z fioletowym 

wnętrzem oraz ceramicznym czerwono-szarym ptaszkiem na drewnianej podstawce imitującym pień drzewa. 

 

34. Kulinarne Warsztaty Online z Poli Kala - Pudełko Kreteńskich Pyszności 

Graj znami i licytuj Kulinarne Warsztaty Online z Poli Kala + Pudełko Kreteńskich Pyszności! Przenieś się wirtualnie 

na słoneczną Kretę, aby nauczyć się gotować jak prawdziwy Grek! Przedmiotem licytacji są jednodniowe 

kulinarne warsztaty z dream teamem Poli Kala. Na warsztatach nauczysz się podstaw kuchni greckiej, a także 

przygotujesz trzy-daniową, tradycyjną grecką ucztę! Przedmiotem licytacji jest również Pudełko Kreteńskich 

Pyszności - czyli wszystko to, co jest potrzebne aby wprowadzić gorące słońce Krety do Twojej kuchni. Pudełko 

zawiera limitowaną puszkę niefiltrowanej Oliwy Extra Virgin Poli Kala - najlepszej jakości oliwy wytłoczonej 

wyłącznie z niedojrzałych oliwek, paczuszkę dzikiego oregano prosto z gór Krety oraz małą, słodką niespodziankę. 

Na warsztatach połączysz się internetowo z Kretą, skąd odpowiemy Ci na pytania związane z tradycyjną kuchnią 

grecką i kreteńską, opowiemy o ciekawostkach z życia na Krecie, o właściwościach zdrowotnych 

śródziemnomorskiej diety, a wszystko to podczas wspólnego przygotowywania tradycyjnych greckich specjałów. 

Nie musisz nawet robić notatek! Otrzymasz też mini ebook z przepisami na dania, które wspólnie przygotujecie. 

Warsztaty odbędą się w dogodnym, uzgodnionym wcześniej dla Ciebie terminie poprzez wideokonferencję. Czas 

oczekiwania na Pudełko Kreteńskich Pyszności to do 14 dni roboczych (ale warto na nie czekać!). Ilość osób 

biorących udział w warsztatach jest dowolna, ważne tylko abyście zmieścili się w jednym kadrze. Możesz więc 

zachęcić do wspólnego gotowania rodzinę lub przyjaciół i wspólnie przenieść się na około 3 godziny na 

największą z greckich wysp. Warsztaty mogą być dostosowane do Twojej diety - bezglutenowej, wegetariańskiej, 

wegańskiej, czy dla alergików. 

35. Piłka Nożna – 20 zł  

Piłka nożna przekazana przez młodych piłkarzy drużyny Orlika MKS Funball Kluczbork. Piłka jest nagrodą za 

zdobycie 2 miejsca na turnieju piłkarskim w Praszce w dniu 15.01.2022. Na piłce znajdują się podpisy młodych 

zawodników, którzy brali udział w tym turnieju. Poza piłką Orlika MS Funball zaprasza zwycięzcę do odbycia 

wspólnego treningu. Kontakt: MKS Funball Kluczbork Karol Bortnik tel. 880 927 570  

36. Bon Upominkowy Kosmetologia Estetyczna – 50 zł 

Bon upominkowy do gabinetu kosmetycznego to świetny pomysł na praktyczny i jednocześnie bardzo przyjemny 

prezent! To cenny czas dla siebie, który możemy wykorzystać na odpoczynek oraz poprawę kondycji skóry twarzy 

i ciała! Fantastyczny na prezent dla każdej dziewczyny :) Bon ma wartość 140 zł 



37. Obraz Pana Elwira z Stabrowskie Centrum Seniora – 50 zł 

Przepiękny obraz namalowany przez Pana Elwira podopiecznego Stabrowskiego Centrum Seniora w Kluczborka. 

Pejzaż namalowany farbami akrylowymi. Wymiar: 55cmx45cm. 

38. Voucher Malika Boutique – 50 zł 

Nasze Vouchery prezentowe ratują wszystkich spóźnialskich! Jeśli nadal nie masz prezentu lub obawiasz się, że 

nie trafisz w gust osoby, którą chcesz obdarować, to nasz bon podarunkowy jest fantastyczną propozycją. Idealny 

prezent dla mamy, żony czy siostry ☺  

39. Obraz Jasia Solisza – 100 zł 

Obraz pn. „Abstrakcja XXIV” młodego Artysty z Kluczborka Jasia Solisza. Jaś ma zaledwie 13 lat a już miał swoja 

pierwszą indywidualną wystawę razem z tatą Marianem Soliszem w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku w 

miesiącach sierpień- październik 2021. Olej na potnienie o wymiarach 60x60 

40. Karnet joga kręgosłupa (4 wizyty) od Aga Joga Lasota – 50 zł 

Joga na ratunek naszym plecom. Kręgosłup lędźwiowy to jeden z odcinków kręgosłupa, który stanowi podporę 

dla całego naszego ciała. Niestety, aż 2/3 dolegliwości bólowych związanych z kręgosłupem dotyczy odcinka 

lędźwiowego. Wówczas ból wymaga nie tylko leczenia farmakologicznego i profesjonalnej fizjoterapii, ale 

również codziennych ćwiczeń wzmacniających mięśnie pleców 

41. Karnet joga dla smyka – przedszkolaki (4 wizyty) od Aga Joga Lasota – 50 zł 

Mini Zestaw Jogi: karnet na 4 zajęcia, płyta z muzyką i opowiadaniami relaksacyjnymi dla dzieci i młodzieży, 

kolorowanki kreatywne dla dzieci zapakowane w piękny czerwony worek – plecak z 30 Finału WOŚP. 

Joga dla smyka jest  bezpieczna i kształci w dziecku zdrowe nawyki. Wzmacnia elastyczność i wytrzymałość 

mięśni, kształtuje prawidłową postawę (pomaga zwalczyć takie wady jak skrzywienie kręgosłupa, odstające 

łopatki itp.), zapobiega chorobom i dodaje witalności. 

 

42. Bluza ZSO Kluczbork + publikacja Jubileuszowa – 50 zł 

Absolwenci ZSO Kluczbork to coś dla Was!!! Jedyna w swoim rodzaju czerwona bluza z kapturem z logiem ZSO 

czyli znanemu nam wszystkim Adamem Mickiewiczem ☺ Rozmiar L długość 66 , szerokość. 55. Ciepła i 

przyjemna bluza idealna na chłodne dni! 

 

43. Voucher Pod Arkadami - zamówienie online – 50 zł 

Pyszna kuchnia oparta na świeżych i sezonowych produktach. Włoskie potrawy i pizza z dowozem na terenie 

miasta Kluczborka. Voucher do wykorzystania na stronie internetowej pod.akradami.pl/zamów. Voucher o 

wartości 100zł na zamówienie online 

44. Voucher Pod Arkadami - Szampańska kolacja dla 2 osób – 100 zł 

Specjalne okazje wymagają unikatowej oprawy. Jeżeli chcecie świętować ważne wydarzenie, lub po prostu 

cieszyć się wspólnym czasem we dwoje, to Romantyczna Kolacja dla Dwojga to strzał w dziesiątkę. Subtelne 

oświetlenie, nastrojowa muzyka i eleganckie wnętrze pomogą Wam zapomnieć o całym świecie. Wyborne 

jedzenie przygotowane przez najlepszych kucharzy za chwilę trafi na Wasz stół. Delikatny półmrok rozjaśniony 



blaskiem świec z pewnością doda odrobinę magii do tego posiłku. Rozkoszujcie się chwilą, cudownym jedzeniem, 

a przede wszystkim własnym towarzystwem. Gotowi na prawdziwą ucztę dla podniebienia?  

45. Kalendarz z Końmi na rok 2022 – cena 30 zł 

Niebywały kalendarz z końmi na rok 2022 od Stajni Godziemba ☺  W środku wspaniałe fotografie ukazujące 

majestatyczne piękno zwierząt! Kalendarz ścienny, wieloplanszowy, zawierający dwanaście kart (miesiąc na 

stronie) plus okładka pokryta lakierem UV, spięte spiralą zamykaną, wraz z drucianą zawieszką. Wysokość 32 cm, 

długość 45 

 

 


