
1. Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni                               

i Kucharzy powstała z inicjatywy Rafała Korusa, Michała Markowicza, Huberta Saneckiego, Macieja 

Musiała, Krzysztofa Zamczyka, jako organizacja skupiająca ludzi ściśle związanych z gastronomią – pięciu 

szefów kuchni. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 07.12.2015 roku pod 

numerem 0000589814 w X Wydziale Sądu Rejonowego w Kielcach. Numer Identyfikacji 

Podatkowej:6572920667, Numer REGON: 363162460. Dnia 18 maja 2018 roku Fundacji przyznano status 

Organizacji Pożytku Publicznego. Siedziba Fundacji mieści się w Kielcach przy ul. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego, nr 37, lok. 1, 25-432 Kielce. 

2. Struktura organizacyjna Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy Fundacja Świętokrzyskich 

Szefów Kuchni i Kucharzy skupia ludzi pełnych pasji, którzy pragną bezinteresownie uczestniczyć w rozwoju 

kulinarnych zdolności młodych ludzi, ale i także rozwijać świadomość zdrowego trybu życia, a w tym 

odżywiania. Z uwagi na fakt, iż Fundacja w przyszłości będzie się starać o status Organizacji Pożytku 

Publicznego, statut Fundacji przewiduje dwa niezależne organy zarządzające. Zgodnie z treścią § 25 Statutu 

Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy organami Fundacji są Rada Fundacji jako organ nadzoru 

oraz Zarząd Fundacji jako organ kierujący pracami Fundacji i zarządzający jej majątkiem. 

Rada Fundacji stanowi organ nadzoru nad prawidłową realizacją celów statutowych Fundacji. Członkowie 

Rady wyznaczają kierunki jej działania i rozwoju, zatwierdzają uchwały Zarządu, przyjmują sprawozdania                 

z działalności, czuwają nad prawidłowym wydatkowaniem powierzonych Fundacji środków finansowych. 

Dodatkowo wyrażają opinie w sprawach przedstawionych przez Zarząd. Radę Fundacji Świętokrzyskich 

Szefów Kuchni i Kucharzy od dnia 7 grudnia 2015 roku do dnia dzisiejszego tworzą: Przewodniczący: 

Krzysztof Zamczyk Członek rady: Mateusz Goliszewski. 

Zarząd Fundacji stanowi organ zarządzający Fundacją. Odpowiedzialny jest za realizację celów statutowych. 

Członkowie Zarządu odpowiadają za pozyskiwanie środków na cele statutowe oraz ich prawidłowe 

wydatkowanie. Zarząd odpowiada również za zgodne z prawem, Statutem i Regulaminem realizowanie misji 

Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy. Ponadto reprezentuje Fundację w kontaktach                                 

z administracją państwową oraz ze sponsorami i partnerami. 

Zarząd Fundacji Świętokrzyskich Szefów kuchni i Kucharzy od dnia 7 grudnia 2015 roku do dnia 10 kwietnia 

2017 tworzyli: - Prezes Zarządu - Rafał Korus - Vc-prezes - Michał Markowicz - Skarbnik - Hubert Sanecki. 

Od dnia 10 kwietnia 2017 roku skład Zarządu Fundacji uległ zmianie i składał się z: - Prezes Zarządu - Rafał 

Korus,  Skarbnik - Hubert Sanecki. Obecnie Zarząd składa się z : Prezes Zarządu - Rafał Korus - Vc-prezes - 

- Hubert Sanecki. 

3. Informacja o celach statutowych Fundacji Fundacja jest elitarną grupą Świętokrzyskich Szefów Kuchni                   

i Kucharzy, która nie nastawia się na wielkość struktury, ale przede wszystkim na efektywność działania, 

innowacyjność w realizacji projektów oraz maksymalną skuteczność w swoich działaniach. Każdy z nas 

gotuje inaczej i w innym stylu. Lecz łączy nas jedno: pasja gotowania, szacunek do kuchni polskiej oraz 

naszych rodzinnych smaków. Inspiracja smakami, zapachami i teksturami jest naszą podstawą kulinarną i była 

motywacją do powołania Fundacji. Głównym celem Fundacji jest integracja całego środowiska szefów kuchni 



i kucharzy z regionu świętokrzyskiego, a także osób z nimi współpracującymi. Mając na uwadze poprawę 

warunków pracy kucharzy w ich miejscach zatrudnienia , członkowie Fundacji pragną dążyć do stworzenia 

uniwersalnego kodeksu pracy zawodu „Kucharz”, co w przyszłości może stanowić kluczową rolę w ochronie 

interesów zawodowych i gospodarczych środowisk związanych z gastronomią. 

Kolejnym kluczowym celem Fundacji jest rozwijanie rodzimej gastronomii, propagowanie wiedzy, receptur 

i regionalnych tradycji kulinarnych oraz kreowanie dobrych wzorców kulinarnych. Takie działanie ma 

obejmować nie tylko region świętokrzyski i pozostałe terytorium Rzeczpospolitej, ale ma także „wychodzić” 

poza granice kraju. Dzięki temu członkowie Fundacji będą mogli nieustannie uzupełniać swą wiedzę oraz 

swoje umiejętności zawodowe. Fundacja przeprowadza, a także pomaga w przeprowadzaniu pokazów, 

szkoleń, konkursów i wystaw. Dlatego też członkowie Fundacji nieustannie organizują bądź współorganizują 

konkursy, szkolenia i staże, które są nie tylko niezwykłym doświadczeniem, ale i pozwalają uczestnikom na 

zmianę swojego dotychczasowego stylu życia i większą dbałość o swoje zdrowie. Wspomniane działania 

przeznaczone są nie tylko dla osób związanych z gastronomią. W celu realizacji celów statutowych, 

szczególnym celem Fundacji jest wspieranie działań i współpraca na zasadach partnerskich ze wszystkimi 

organizacjami, które skupiają w swych szeregach szefów kuchni i kucharzy z całej Polski. Od początku 

działalności główny ciężar realizacji misji statutowej spoczywa na założycielach Fundacji. Żadna z osób, które 

włączają się w działalność Fundacji nie otrzymuje wynagrodzenia. Dlatego też jesteśmy dumni, że możemy 

wspólnie i bezinteresownie dzielić się wiedzą i nieść pomoc tym, którzy tego potrzebują. Fundacja realizuje 

swoje cele również poprzez szereg działań w środowisku rynku HoReCa oraz działania społeczne na rynku 

lokalnym. Działania Fundacji skupiają się na długoterminowych celach strategicznych oraz budowaniu 

pozytywnego wizerunku w środowisku gastronomicznym. 

4. Działalność statutowa Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy w 2018 roku. Już od momentu 

powstania tj. od 2015 roku Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy podjęła szereg działań, 

dzięki którym realizacja celów statutowych nabrała znacznego tempa. Niemal każdego miesiąca członkowie 

Fundacji uczestniczyli w różnych akcjach, eventach, organizowali i współorganizowali konkursy. 

Niejednokrotnie byli zmęczeni, jednak satysfakcja, którą odczuwali podczas realizacji założonych przez nich 

celów statutowych, zawsze przynosiła wielką radość. 

 

 2 stycznia 2019 

 

II Ogólnopolski Konkursu Kulinarny JUNIOR CULINARY CUP został objęty patronatem Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce oraz Kuratora Oświaty w Kielcach. 

 

Regulamin konkursu znajdziesz tu:http://fundacjakulinarnakielce.pl/ogolnopolski-konkurs-kulinarny-junior-culinary-cap-edycja-ii/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/fundacjakulinarnakielce/posts/2975486252476744
http://fundacjakulinarnakielce.pl/ogolnopolski-konkurs-kulinarny-junior-culinary-cap-edycja-ii/?fbclid=IwAR1dfQhNaKudgrHczMEAHfy0Mh1afwh66OPR7UmvIjCawaNB-9VXChww9WQ


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 stycznia 2019 

 

Media o nas - Promocja II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Junior Culinary Cup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              

            



 

 5 styczna 2019 

Przypominamy, że można przekazać swój  1 % podatku na nasze cele statutowe 

 

 

 

 16 stycznia 2019 

 

Polska Akademia Sztuki Kulinarnej objęła patronatem merytorycznym nasz II Ogólnopolski Konkurs 

Gastronomiczny "Junior Culinary Cap" 

Polska Akademia Sztuki Kulinarnej Jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą najwybitniejszych 

fachowców, szefów kuchni, restauratorów oraz znawców i propagatorów sztuki kulinarnej. Ich priorytetem 

jest kultywowanie narodowej kuchni polskiej, tworzenie profesjonalnej bazy szkoleniowej, kształcenie 

kucharzy oraz promowanie kultury kulinarnej. 

 

 

 

 

 17 stycznia 2019 r. 

Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy została jednym z parterów w projekcie realizowanym przez 

Zespół Szkół ZDZ w Kielcach ,,JA KUCHARZ. JA HOTELARZ. JA PRZEDSIĘBIORCA!”. 

Celem projektu jest rozbudzenie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych oraz zdobycie wiedzy praktycznej na temat 

tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach realizacji projektu uczniowie kształcący się w zawodzie technik 

https://www.facebook.com/fundacjakulinarnakielce/photos/a.1265237126835007/2999409456751090/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARADCofTlKyA6wfn36vqJtG2eFfq6_QtCuXfyOAjkJ6Vz0TXim2tWHG-_06WMBxiJLDMLVhEAbqul3W8JgMe4UzLk_eB92zzeBk7lX9RL__-3jxmlonyf-dsBiC7pEOqPRmLMZcarbYH_hKV5iWzkMS38yLDciEoY4gFznhn9EAjApvBmyueZ_g4z0PZmAPZ2M7Dnd1mlPbbd5moyXyEOPRHIX5WkihhLa83HtVNpUA_0nNWYL-_o5T9Dm5vkkprRrsJmhEkQyhxa-_VMI-yn2eDcwCBV85o4ovWH61WSyNk8wDjO-CHPHGTJhBdcNyDseQAJmc9ZGhqHTQtLibDrB2poegA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pask16/?__tn__=K-R&eid=ARBFiqWZonxpNPhNqZvOJs2mfmtFPN6r0jFlm4GFnjw70cv-4okQGyhlm75kQBMXcR0yyaNvcaC9PegG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARADCofTlKyA6wfn36vqJtG2eFfq6_QtCuXfyOAjkJ6Vz0TXim2tWHG-_06WMBxiJLDMLVhEAbqul3W8JgMe4UzLk_eB92zzeBk7lX9RL__-3jxmlonyf-dsBiC7pEOqPRmLMZcarbYH_hKV5iWzkMS38yLDciEoY4gFznhn9EAjApvBmyueZ_g4z0PZmAPZ2M7Dnd1mlPbbd5moyXyEOPRHIX5WkihhLa83HtVNpUA_0nNWYL-_o5T9Dm5vkkprRrsJmhEkQyhxa-_VMI-yn2eDcwCBV85o4ovWH61WSyNk8wDjO-CHPHGTJhBdcNyDseQAJmc9ZGhqHTQtLibDrB2poegA
https://www.facebook.com/pask16/?__tn__=K-R&eid=ARAViCDmhTJyWLe_flW_RfkouIVJhZmYBc7e8BNzd_ZZ1wFJ8_FaCg3xrGNIVZpqAvFHlwc2QlZAYmVa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARADCofTlKyA6wfn36vqJtG2eFfq6_QtCuXfyOAjkJ6Vz0TXim2tWHG-_06WMBxiJLDMLVhEAbqul3W8JgMe4UzLk_eB92zzeBk7lX9RL__-3jxmlonyf-dsBiC7pEOqPRmLMZcarbYH_hKV5iWzkMS38yLDciEoY4gFznhn9EAjApvBmyueZ_g4z0PZmAPZ2M7Dnd1mlPbbd5moyXyEOPRHIX5WkihhLa83HtVNpUA_0nNWYL-_o5T9Dm5vkkprRrsJmhEkQyhxa-_VMI-yn2eDcwCBV85o4ovWH61WSyNk8wDjO-CHPHGTJhBdcNyDseQAJmc9ZGhqHTQtLibDrB2poegA


hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych realizują zajęcia warsztatowe z zakresu zarządzania 

przedsiębiorstwem oraz tworzenia własnego biznesu. 

Uczniowie w ramach zajęć praktycznych będą tworzyć swój START-UP a następnie prezentować go na sesji 

pitchingowej przed przedstawicielami Partnerów projektu m.in. Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy. 

Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone wycieczką do Centrum Pieniądza NBP im. S. Skrzypka w Warszawie. 

,,Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej” 

 

 

• 22 stycznia 2019 r. 

Szef konkursu Hubert Sanecki w kilku słowa na temat naszego wydarzenia. 

 

 

 

 

 

 

 24 stycznia 2019  

Zainteresowanie naszym konkursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania   Komisja konkursowa                   

z nadesłanych zgłoszeń wybrała 19 propozycji, które spełniały wszystkie wymogi regulaminowe oraz 

reprezentowały odpowiednio wysoki poziom wizualny jak i merytoryczny. Niestety mogliśmy wybrać tylko 

https://www.facebook.com/fundacjakulinarnakielce/?__tn__=KH-R&eid=ARCU7J0gbVxHaKMJsXMamfP0uCMljqfPuXVFTYWp-6-zSnvhiWcbHpermY2vmi-XskuJEGqCSZSGmX5G&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBFcLQrUbc3Y28cikGUw0RmaXm6GRhsRYCL4djyzJ0Z9w4aV6gb_th9U5b8V4BBzAC0lv-XzpG1y__3lBYFr3ai0nu4undI8q5IvZY1_JVfljFD939-QZJshjXaMcl3-iuSQP1ZcO7IAEjR1gUJlTGizY60m4_HexkOq7dvtoBQCmhFvDuO6MwDVqGZAp9bfkAaXlsk6RbZzAawoM_QMJwn3McUViWMN9tkb13mmdwgS4HPfuUJl4nyIFjVQUfNduJ-nVNoy22YwTkYKxPHQtoHIdR0i6mbst8qawmwCsBgfdqXJ-fLy8TwVidDh5m4B-T4STKimufVDktQ3LwuvIQyBo5VAqTcN-hed_OkNauI9MPWUg3fwzFOpmalVcUF1BcQfir9XCh8cDS9qygz74ntSVhZd8cPZux_C925HHvJUyeS_zQ1-5rj_ERL9R3TvNA8VKxctIjs9xSPOTESQiXsoZianOFg-U9xjJHevxTkfd6bAI3o7OQQPsuX
https://www.facebook.com/hubert.sanecki?__tn__=K-R&eid=ARBSj-OmxpZjZ5d5I7WQZhXUXeNV1OBcnPA5twbQuBy_JhJh5kI5GgWI85IDOdATlyOtNcKn7g0BcOa8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCoqKQYjgihp7tPXxCBuu7DWGdFi5koJaFWwTMwnH2mPy47SLymmSlwhDLgXgfzSOFuAjte5GPf5F2shtaKsN3-oyuz6AbbDX_Sz44V66xZFSfD8FwwE8iVHOEYqLRVmb6i0K2YDTRvlgq42cZZ5omm-9dWLIHoD1lYUQd7xf7uAj6BE95TpyVVsvmcbpXMFfGSWQt2wyDbS_-7tmVuaBdDek5tEkVj1i4sMj6XVFqbW_kDBDsnUJP7yjVzGphF7TbVrWIELH64OaeN8f1CxbxWd4eHgTfFCYbT_QfB_j0eMNIdxnT_sCgCjDUHusavVSY4cjWCLUYGJnQ7lUSkdIeG_Qvg
https://www.facebook.com/fundacjakulinarnakielce/photos/a.1265237126835007/3017207594971276/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCKrMMwyhidzQiSpH1gca99DE42SOD2FKeGuERadbv3EYZSe90Z0wrCG6px7V6rGf0NbD62ykdb5WviNhrPmwC7lUz4spdNs0AW4e8fh-4HON4SMOORouVPkqhce4vQNBhROMnVr6XVyBOXen-Wk8OdqZZFV6ebzyJlHkv5YEpkOqmV3unb9UOimfJvjL09lVywX_iBqSFxjx4Y8NYc25funiSR3ES0eZokV-hn_ZIFngoI8MitEkOCYyzu4ZL68fVmCxSPnpMjoezUXkxZCmcMwyc2OIakZXmwaSeao1lOFyad1SiNZbmDxnUk4Lo2Vnbjk0_drjExMwkhtm6YbDSKxkMH&__tn__=-R


8 finalistów... 😞 Różnica w punktacji pomiędzy poszczególnymi kreacjami kulinarnymi była czasami 

bardzo niewielka i tak naprawdę wszyscy Ci młodzi, wspaniali ludzie powinni mieć szansę na udział                       

w konkursie. 

Serdecznie gratulujemy naszym finalistom 🥇🥇🥇 Wy już jesteście pewnego rodzaju zwycięzcami.                  

6 lutego 2019 staniecie przed ostatecznym egzaminem, który udowodni kto z was ma największą wolę walki, 

kto posiada umiejętność opanowania stresu oraz kto w tym dniu wykaże się najlepszym smakiem  

Nasi finaliści to: 

Daniel Bewko – Zespół Szkół Zawodowych nr. 4 OPOLE 

Szymon Janecki – Zespół Szkół Gastronomicznych WROCŁAW 

Karolina Bogocz – Zespól Szkół Ekonomicznych WODZISŁAW ŚLĄSKI 

Arkadiusz Woźniak – Technikum Lider LUBLIN 

Karol Starzyk – Zespół Szkół ZDZ KIELCE 

Tobiasz Baluka – Technikum Lider LUBLIN 

Dawid Rozmus – Zespół Szkół nr. 1 NOWY SĄCZ 

Krzysztof Kowalski – Zespół Szkół Gospodarczych RZESZÓW 

Serdecznie dziękujemy też, reszcie uczestników naszych zmagań oraz ich opiekunom, którzy niestety nie 

dostali się do ścisłego finału. Należą wam się ogromne brawa 👏👏👏 

Na wyróżnienie zasługują : 

Artur Marciniak – Oława 

Bartek Matysek – Kielce 

Angelika Halama – Lubiniec 

Marcin Znyk – Świdwinie 

Zofia Klepacz – Starachowice 

Daniel Czaja – Mielec 

Klaudia Kowalska – Kielce 

Daniel Pelechaty – Gorzów Wielkopolski 

Karolina Staszewska – Sandomierz 

Anna Elsner – Wodzisław Śląski 

Łukasz Skowron – Wodzisław Śląski 

Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy na kulinarnym szlaku! 

 



 

 

Konkurs ma formułę otwartą, zatem zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pasjonatów gotowania 

do odwiedzin naszego wydarzenia. 

 

 28 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 6 lutego 2019 

II Ogólnopolski Konkurs Kulinarny - Junior Culinary Cap 

Pierwsi zawodnicy już na stanowiskach czas start 💪 

Ostro też działa nasz mistrz świata w carvingu Grzegorz Gniech i oraz jego prawa ręka Sylwia 

Kruszyńska tworzą cuda na oczach naszych gości 👌 

#Unox Polska 

https://www.facebook.com/carving.gniech?__tn__=K-R&eid=ARAAEjS5Me8PxRYTOnRMw9dUvZpD-vruhSOUAlCsrQ65cPNE2PQiVU-ZJC7c95JxA0gOiQUw1mei7IVs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAysZDPUrhzQGESGvZPId3EhXAzwSz2yVJqXh30WIsRBw_C5aSzXPDY8HsOQOQEqyOU2SNrdoUJ3JbwHuQgwThVpHeLdaQlCwnLtTBKWcuXnm8tUb4JhM2Pk3npE-pQupb36Wck3CxUmzI8n6FskXiBoFVdGX8dWw2ULCeK8UjKMgsBPXr2xfzhjw3-zruEdXzz1J9J_MO6lm-TuRoEsIhgG4S6-sC_7n0mfdyvDgq4y0y4qWq8N8ErQrgqGo6peBn7LFox3we4KWNIquk1hrLiMXkJLdntZK4E5cGq2af6CtqaMAQeSHOjPMdrQgewjkyxXxQW3RyQBRzl5LDj3xf3BVyW
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007108517831&__tn__=K-R&eid=ARBkLnng3VvlYRf09XmdMgAx6HqxuxTpuaMp3MSZ36R6KBVCbkjSqAh5zZWgFnc_v2XPdjTBMoD9NfzR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAysZDPUrhzQGESGvZPId3EhXAzwSz2yVJqXh30WIsRBw_C5aSzXPDY8HsOQOQEqyOU2SNrdoUJ3JbwHuQgwThVpHeLdaQlCwnLtTBKWcuXnm8tUb4JhM2Pk3npE-pQupb36Wck3CxUmzI8n6FskXiBoFVdGX8dWw2ULCeK8UjKMgsBPXr2xfzhjw3-zruEdXzz1J9J_MO6lm-TuRoEsIhgG4S6-sC_7n0mfdyvDgq4y0y4qWq8N8ErQrgqGo6peBn7LFox3we4KWNIquk1hrLiMXkJLdntZK4E5cGq2af6CtqaMAQeSHOjPMdrQgewjkyxXxQW3RyQBRzl5LDj3xf3BVyW
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007108517831&__tn__=K-R&eid=ARBkLnng3VvlYRf09XmdMgAx6HqxuxTpuaMp3MSZ36R6KBVCbkjSqAh5zZWgFnc_v2XPdjTBMoD9NfzR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAysZDPUrhzQGESGvZPId3EhXAzwSz2yVJqXh30WIsRBw_C5aSzXPDY8HsOQOQEqyOU2SNrdoUJ3JbwHuQgwThVpHeLdaQlCwnLtTBKWcuXnm8tUb4JhM2Pk3npE-pQupb36Wck3CxUmzI8n6FskXiBoFVdGX8dWw2ULCeK8UjKMgsBPXr2xfzhjw3-zruEdXzz1J9J_MO6lm-TuRoEsIhgG4S6-sC_7n0mfdyvDgq4y0y4qWq8N8ErQrgqGo6peBn7LFox3we4KWNIquk1hrLiMXkJLdntZK4E5cGq2af6CtqaMAQeSHOjPMdrQgewjkyxXxQW3RyQBRzl5LDj3xf3BVyW
https://www.facebook.com/hashtag/unox?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysZDPUrhzQGESGvZPId3EhXAzwSz2yVJqXh30WIsRBw_C5aSzXPDY8HsOQOQEqyOU2SNrdoUJ3JbwHuQgwThVpHeLdaQlCwnLtTBKWcuXnm8tUb4JhM2Pk3npE-pQupb36Wck3CxUmzI8n6FskXiBoFVdGX8dWw2ULCeK8UjKMgsBPXr2xfzhjw3-zruEdXzz1J9J_MO6lm-TuRoEsIhgG4S6-sC_7n0mfdyvDgq4y0y4qWq8N8ErQrgqGo6peBn7LFox3we4KWNIquk1hrLiMXkJLdntZK4E5cGq2af6CtqaMAQeSHOjPMdrQgewjkyxXxQW3RyQBRzl5LDj3xf3BVyW&__tn__=%2ANK-R


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 6 lutego 2019 

 

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY JUNIOR CULINARY CAP Kielce 6 lutego 2019 dobiegł 

końca 💪 

Nasz ubiegłoroczny mistrz obronił tytuł!! 

Krzysztof Kowalski z Rzeszowa zajął pierwsze miejsce, tuż za nim z niewielką różnicą punktów na podium 

znalazł się Dawid Rozmus z Nowy Sącz natomiast trzecie miejsce zajął nasz krajan Karol Starzyk z Kielc!!! 

Serdecznie gratulujemy zarówno zwycięzcom jak i reszcie uczestników to wy wszyscy byliście dziś 

gwiazdami tego wydarzenia 🙂 

Dziękujemy naszym jurorom za pracę, wysiłek i zaangażowanie Brawo Wy!!! 

Zbyszek Kopycki👏 

Robert Głyda👏 

Piotr Papież👏 

Tomek Pawlusek 👏 

Grzegorz Miśta 👏 

https://www.facebook.com/zbyszek.kopycki?__tn__=K-R&eid=ARAspubWvYITJCssLc9PzC9BHTVqlFDTYoXf4XA7xFlYdAZ0wQpYZddISAoU-S_Ww83WXvAigv3SLrzR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/robert.glyda?__tn__=K-R&eid=ARBBgddWoCVmklPShuc3v69EnKpPDzlU2yslmXlnGHSnwIoVtZdQOXen1uL2x3V3uVUEiUgDOcDV6ilJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/piotr.papiez.90?__tn__=K-R&eid=ARDcpsSwTds_5dURqeHexlKp1-wleVuJAmR9CbQ1WBdeUw5VCY63Y02hU6pr5rqPq-__qm9R3BWhlK8i&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/tomek.pawlusek?__tn__=K-R&eid=ARBVljainL59i1vL-GhPy-bpwU3qxS9zyEhmmr0s2fK6UltFhHMs3JQNbSA2XiH1ihS2A5O0fHAPXEZJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/grzesiek.mista.7?__tn__=K-R&eid=ARCw9lx2YDuI972X7UN4HX6JjEpb9ixaUMayKzx33tTwy9gPYj7YDd3hSs_DYGeHhmdkvjDwAmEujw7m&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY


Dziękujemy naszym gwiazdom za pokazanie swojego kunsztu i talentu!!! 

Sylwia Kruszyńska 👏 

Grzegorz Gniech 👏 

Mikael Kostrzewa 👏 

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym którzy się przyczynili do stworzenia tego wydarzenia. 

Firmie Unilever,Hotel Kongresowy w Kielcach, Zespół Szkół ZDZ w Kielcach brawo Wy 🙂 

Dziękujemy naszym sponsorom firmie Vortumnus, Bidfood Farutex Szwajcaria Bałtowska - Bałtowski 

Kompleks Turystyczny kitle.pl - odzież gastronomiczna Unox Ovens Carving-Gniech Wodociągi Kieleckie 

Sp. z o.o. Kabel Bau Service Sushiya Mag Chem Smak na Tak Domowa Spiżarnia - sklep i studio 

kulinarne Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa TAST Kielce - Profesjonalne wyposażenie 

gastronomii Farm Frites Stalgast Alinka - hurtownia warzyw Iglomen Oerlemans Foods #Unox Polska 

Polska brawo Wy 👏👏👏 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007108517831&__tn__=K-R&eid=ARB_7avMilB0HagR_8dyhMCOIjL3xTUBugf63jN6KHaNHSFTtlY2E_qVo9CycMvZG5OgW_mI_dz2g4ZO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/carving.gniech?__tn__=K-R&eid=ARASJ6Uvf9sc-l8hX0ZX-BpCbKeoRBSyp_XfWIuGry_TT0NZyWufOeOtwLVHAc9WiodyOS9XeZdDrZfx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/michal.kostrzewa88?__tn__=K-R&eid=ARBpBZgpmgh4uSwYi7ZWZEl_NohNGdJED_OUtjNuTROXsIhuo1htptfWlsWAqjJmBJHUxk2RwPNg3J4U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/pages/Unilever/475379785837129?__tn__=K-R&eid=ARAMkPo7rsY4-6BjqioTHrvl4rPSEILifuHDuIKDWt8ETzB85j-iQPez1dYiRF3ucc2n4Ppmcc1p8Y-D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/hotelkongresowy/?__tn__=K-R&eid=ARCZXk4l9gjyL6DIfuiLsdaBcdTMqT1yEs65DAZMunykYwxF0I5ZOh9jYcCWXKasykZCCUMJxF9faWG6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/szkolyZDZwKielcach/?__tn__=K-R&eid=ARCGfs8j-aAIxQpCxCiiu-QI2u7Yc9vx0TLtCX3BKpd86GhHHx2jxBecewfOFSqtGhBsyLdZbl5YeqkJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/vortumnus/?__tn__=K-R&eid=ARDvyQKPdh_1jhcxtAK6VaWKYnKOhgXpMdeGKiIO_mjo9g9WqycJNGLrwd3gsH__zofvLcFLEnUzhLMU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/bidfoodfarutex/?__tn__=K-R&eid=ARBai7jgJpe_bYf9f554dfbLTkr0LZYOFVsC_EZrLMehkZ7Ee9uVyINcuKCqfhZ4aFoEdyO4o8B6rsW9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/szwajcariabaltowska/?__tn__=K-R&eid=ARAYAE6izKpU4rf9n4YyyjTSvy_rIfzRNTyEnUOEwUIqxNeFGWXI5AaRlnuQ1YwJLrYIuxj8g8r-lK6p&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/szwajcariabaltowska/?__tn__=K-R&eid=ARAYAE6izKpU4rf9n4YyyjTSvy_rIfzRNTyEnUOEwUIqxNeFGWXI5AaRlnuQ1YwJLrYIuxj8g8r-lK6p&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/kitlepl/?__tn__=K-R&eid=ARBcMKq6VCZfVJgGbgbWS-5efGGDKvoFUDuYLkixCJfPrlSGGA_3_HDEQO212jG8RlBe2CpaiGCjP1pf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/unoxofficial/?__tn__=K-R&eid=ARDhpGCROqAO--xhaEBVmm6475pt_ZGF8ABPzY1fztOcRzuSVMP6_AwQJ07miWXHXP_oegfM5-JHzQfx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/Carving-Gniech-1104319189614871/?__tn__=K-R&eid=ARAYLmnGI09euRfKQfHGugOVRTzipFYYq7itdWZizygrRGK18gu3MY6Sf02dzXzztRPJ2JVysn4sNuOJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/WodociagiKieleckie/?__tn__=K-R&eid=ARB0iIg3F5_sTk-fSoZcNc7b-WLUk4ZaZP7TBKbeVQVAaoVsSIV5Gql6C5B9XptvjIw4bR-O12kde_mN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/WodociagiKieleckie/?__tn__=K-R&eid=ARB0iIg3F5_sTk-fSoZcNc7b-WLUk4ZaZP7TBKbeVQVAaoVsSIV5Gql6C5B9XptvjIw4bR-O12kde_mN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/SushiyaKielce/?__tn__=K-R&eid=ARAFPVwTLzelii77B_Xizn8Msgr5BvsnnXyjMGuE0VygnAYIgJJiEJeOLM6qDo2UaHTcgQqLbV5qguN6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/SmakNaTakPL/?__tn__=K-R&eid=ARAB5uo3wlnGVqirxXXHKfSjN7gpSWb1VeKXYdJjgKffcn7pYkEUMs8tXmNOuTQYbfjrveqtQvjYViGp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/KOWR.KrajowyOsrodekWsparciaRolnictwa/?__tn__=K-R&eid=ARA0zgBhewKAZ3mBfPpJGBu-WoTsFQmWoKVLgVctP_AuhZD4zGDOUJ9ceDTfMdxcPisQZ7v7PfuZD4F_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/tast.kielce/?__tn__=K-R&eid=ARDJ7v6Ru_YOIRCMZDrbI02IQr3K1jYeR4Ul9E1zB_1Tlch5wdEsjSqoLazcYb0OYqIAtAbQW2ZnChNl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/tast.kielce/?__tn__=K-R&eid=ARDJ7v6Ru_YOIRCMZDrbI02IQr3K1jYeR4Ul9E1zB_1Tlch5wdEsjSqoLazcYb0OYqIAtAbQW2ZnChNl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/farmfritesinternational/?__tn__=K-R&eid=ARBsnnsGuMxCrO6klSHzTEQi3Y7IC88D4HEe_vhAVzhwtXtHzignp6aVjg4T6R29xwFCTrTulUpeFZrs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/stalgast/?__tn__=K-R&eid=ARBYxwEEGKOj_wdR-9SrgH4W4AfuLmL_c1mzuR6U5nE2-kk-UFAIYaglAuCiH-sgsWoQCWojwI3f9x0F&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY
https://www.facebook.com/hashtag/unox?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wi0OY737ba1fPgXTuhuZ7YOsPGVq3Y5OJ2xX4L5UIBy30Hdu6CGuW3q0_MlUdHJz7MEkS4diUeXtMrl_Ut9L6rMW-0r3D4PkdNFUwOAfV5urTsxKsfNA-S430QUSVVqh7a9k4BiRkm52ck5JmY0uKqznJPEPabrFVUp3aPZIqZaVH9Xxz7KPI21eP9PJxeH5QITSBPcbcUDa0zaO0xonkjjecoN8Ok8ks64JcZnQD3mrGTbKGwVOKhgEVMImwpOIYP12o6g9V15fzFbyGGZlDvLgNme_bFYDmTnIbx-JdNlbxOXccHsnL69yhLo2tttPl9WnIpX7QNUGCxnu0gtwOTBx-fmTbJnev1nrIqaNoatp1atwTgjAYIJlIA1L9ne89qX1Mpj025Lgil7jzbovjEQ-XKpq7OjB1kyCLLCbKnrIAY&__tn__=%2ANK-R


 

 

 8 luty 2020 

Razem z naszymi partnerami projektu wdrażamy innowacyjny model kształcenia zawodowego 💪💪💪 

68 ośmiu uczniów ze świętokrzyskiego zostało doposażonych w kitle, noże, laptopy 🙂 a to dopiero 

początek... 

#wspieramświętokrzyskągastronomię 

W ramach grantu pn. „Korpus Fachowców – współpraca dla efektywnego kształcenia praktycznego w 

branży gastronomiczno-hotelarskiej” realizowanego przez ŚZPP Lewiatan od 09.2018 wsparciem zostało 

objętych 68 uczniów, którzy przygotowują się do wykonywania zawodu technik żywienia i usług 

gastronomicznych (34 uczniów) oraz technik hotelarstwa (34 uczniów) w hotelach : Bristol Art. Medical & 

SPA, Odyssey Hotel, Binkowski Resort Hotel oraz Hotel „Ameliówka”. Grant jest realizowany przez 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum 

Innowacji 

i Transferu Technologii oraz Fundacją Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy. 

Udział w grancie biorą uczniowie ze szkół: Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych – Busko-Zdrój, 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich i KEN w 

Sandomierzu, Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego 

w Kielcach, Szkoła Awans Kielce. 

Każdy z uczniów otrzymał osobiste wyposażenie, w przypadku kierunku technik hotelarstwa było to 

urządzenie typu tablet PC – Kruger&Matz oraz odzież i obuwie robocze, natomiast dla uczniów kierunku 

technik żywienia i usług gastronomicznych była to: torba kucharska wyposażona w 7 elementów tj. noże, 



obieraczka i ostrzałka a także szatkownica do warzyw 

z wymiennym ostrzem. Dodatkowo każdy uczeń przeszedł badania lekarskie oraz szkolenie BHP. 

Uczestnicy otrzymają także stypendium za udział w zajęciach oraz mają opłacany dojazd i zakwaterowanie 

w przypadkach uczniów niebędących z obszaru obiektu, w którym odbywają zajęcia praktyczne. Hotele w 

ramach grantu otrzymały wyposażenie stanowiska pracy i potrzebny sprzęt do celów edukacyjnych. 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie odbywają kształcenie praktyczne u w hotelach 

w wymiarze 238 godzin. Dzięki uczestnictwu w zajęciach praktycznych uczniowie nabędą umiejętności 

zgodne z ich ścieżką edukacji. W przypadku kierunku technik hotelarstwa są to planowanie, organizowanie, 

oferowanie, koordynowanie oraz wykonywanie usług hotelarskich w obiektach hotelarskich oraz innych 

obiektach świadczących takowe usługi. 

W przypadku kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych uczniowie są przygotowani do 

sporządzania potraw i napojów a także przybliżona została im obsługa kas fiskalnych oraz programów 

gastronomicznych. 

Uczniowie biorący udział w grancie mogą już poczuć się jak profesjonaliści. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 22 luty 2020 

 

 

 5 marca 2019  

W dniu dzisiejszym mieliśmy przyjemność brać udział we współorganizacji konkursu kulinarnego "BITWA 

NA SMAKI" w Zespół Szkół ZDZ w Kielcach 🙂 

Tematem przewodnim była polędwiczka wieprzowa i jej forma prezentacji. Uczniowie pracowali w 

zespołach dwu osobowych na wykonanie zadania mieli 90 minut. 

Kreacje kulinarne uczniów oceniali Łukasz Jończyk doradca Kulinarny Nestle, Tomasz Soczumski szef 

kuchni Restauracja Złoty Klon i Andrzej Gad szef kuchni Hotel Tęczowy Młyn panowie świetna robota 👌 

W konkursie na podium staneli : 

1 miejsce = Karina Topolian i Bohdan Shepel 

Uczniowie ( II hotelarz i I tż) 

2 miejsce = Karol Starzyk i Dominik Rosik 

Uczniowie ( II kucharz) 

3 miejsce = Krystian Pająk i Patryk Kotwica 

https://www.facebook.com/fundacjakulinarnakielce/posts/3115666145125420?__xts__%5B0%5D=68.ARB26n-Pdeb3s6G1VOqRHYpEH4UBglWQCCYAa-eVKvPFJvvLgfftRtqJEof4wCYbNIOAkOmz-lMQFu1tnv_Xdqsn5mRLNhBFcyLEv5_DdKWtRYpkQ3k3Fn8wXQXhlbha7eypYiD-v0vg_lbjQ9NukriEjY-CH3J_JqhYt9I2OIqY_gm7S7Dn_G-rSeoRw3VwBDdPGi4_jO0sVM6s9J_wtRJmDOY_da3VyPgDVpCm3jONXO9oQXUgPYELk7OUZltnAd59IAY_p420W46zAzkmjhM8_8oFSEwp77uS8y-6UQf266uBHsOEG_dxC5NMVWppSQiEn2IJK80IH2JrRmKn0lMyIwLfCZp10bNzfc6-npfUUmNDnHlrDEh1MR6IRcZnFFBbIWQCc5kOg5gArkz5vz1mfUAHxHT7sBbpuqu_o63y9Mejg5Y&__tn__=-R
https://www.facebook.com/szkolyZDZwKielcach/?__tn__=K-R&eid=ARBmLIMGqJul6_uLnELnTUVg0d4GPAl_5HVagO4Ho63n8jYiRNKs2vU1101UrDHKQN-MFtfXVopZ8CXC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB26n-Pdeb3s6G1VOqRHYpEH4UBglWQCCYAa-eVKvPFJvvLgfftRtqJEof4wCYbNIOAkOmz-lMQFu1tnv_Xdqsn5mRLNhBFcyLEv5_DdKWtRYpkQ3k3Fn8wXQXhlbha7eypYiD-v0vg_lbjQ9NukriEjY-CH3J_JqhYt9I2OIqY_gm7S7Dn_G-rSeoRw3VwBDdPGi4_jO0sVM6s9J_wtRJmDOY_da3VyPgDVpCm3jONXO9oQXUgPYELk7OUZltnAd59IAY_p420W46zAzkmjhM8_8oFSEwp77uS8y-6UQf266uBHsOEG_dxC5NMVWppSQiEn2IJK80IH2JrRmKn0lMyIwLfCZp10bNzfc6-npfUUmNDnHlrDEh1MR6IRcZnFFBbIWQCc5kOg5gArkz5vz1mfUAHxHT7sBbpuqu_o63y9Mejg5Y
https://www.facebook.com/pages/Nestle/238661549625694?__tn__=K-R&eid=ARCwJ1OIYNOHb9WU9J93ACG1Iw3zmb3Kcvu7yx2qzC6lLjH71d1Ha7b6zAmpiQ7M3mVD424cM94mY1jC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB26n-Pdeb3s6G1VOqRHYpEH4UBglWQCCYAa-eVKvPFJvvLgfftRtqJEof4wCYbNIOAkOmz-lMQFu1tnv_Xdqsn5mRLNhBFcyLEv5_DdKWtRYpkQ3k3Fn8wXQXhlbha7eypYiD-v0vg_lbjQ9NukriEjY-CH3J_JqhYt9I2OIqY_gm7S7Dn_G-rSeoRw3VwBDdPGi4_jO0sVM6s9J_wtRJmDOY_da3VyPgDVpCm3jONXO9oQXUgPYELk7OUZltnAd59IAY_p420W46zAzkmjhM8_8oFSEwp77uS8y-6UQf266uBHsOEG_dxC5NMVWppSQiEn2IJK80IH2JrRmKn0lMyIwLfCZp10bNzfc6-npfUUmNDnHlrDEh1MR6IRcZnFFBbIWQCc5kOg5gArkz5vz1mfUAHxHT7sBbpuqu_o63y9Mejg5Y
https://www.facebook.com/restauracjazlotyklon/?__tn__=K-R&eid=ARCVW0mEIlRY0d9dmdAVZWlBBk2T9PDENd9YvyJbbfd_TVZmrSBE7uq5F4JMqLrji5SPc0y7fGi7c-Z5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB26n-Pdeb3s6G1VOqRHYpEH4UBglWQCCYAa-eVKvPFJvvLgfftRtqJEof4wCYbNIOAkOmz-lMQFu1tnv_Xdqsn5mRLNhBFcyLEv5_DdKWtRYpkQ3k3Fn8wXQXhlbha7eypYiD-v0vg_lbjQ9NukriEjY-CH3J_JqhYt9I2OIqY_gm7S7Dn_G-rSeoRw3VwBDdPGi4_jO0sVM6s9J_wtRJmDOY_da3VyPgDVpCm3jONXO9oQXUgPYELk7OUZltnAd59IAY_p420W46zAzkmjhM8_8oFSEwp77uS8y-6UQf266uBHsOEG_dxC5NMVWppSQiEn2IJK80IH2JrRmKn0lMyIwLfCZp10bNzfc6-npfUUmNDnHlrDEh1MR6IRcZnFFBbIWQCc5kOg5gArkz5vz1mfUAHxHT7sBbpuqu_o63y9Mejg5Y
https://www.facebook.com/HotelTeczowyMlyn/?__tn__=K-R&eid=ARDuc5dA5LhQmWvlcjerwaUe_X63RaRecaZ5wPgd4uLMkJTnra7R0ILE9lRoR-BmOkWEaYqIfAAjCUxH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB26n-Pdeb3s6G1VOqRHYpEH4UBglWQCCYAa-eVKvPFJvvLgfftRtqJEof4wCYbNIOAkOmz-lMQFu1tnv_Xdqsn5mRLNhBFcyLEv5_DdKWtRYpkQ3k3Fn8wXQXhlbha7eypYiD-v0vg_lbjQ9NukriEjY-CH3J_JqhYt9I2OIqY_gm7S7Dn_G-rSeoRw3VwBDdPGi4_jO0sVM6s9J_wtRJmDOY_da3VyPgDVpCm3jONXO9oQXUgPYELk7OUZltnAd59IAY_p420W46zAzkmjhM8_8oFSEwp77uS8y-6UQf266uBHsOEG_dxC5NMVWppSQiEn2IJK80IH2JrRmKn0lMyIwLfCZp10bNzfc6-npfUUmNDnHlrDEh1MR6IRcZnFFBbIWQCc5kOg5gArkz5vz1mfUAHxHT7sBbpuqu_o63y9Mejg5Y


Uczniowie ( II tż) 

Dziękujemy za wsparcie i ufundowane nagród firmą Nestlé, Oerlemans Foods Polska, Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa 👏👏👏 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/NestlePL/?__tn__=K-R&eid=ARDdu_-mqEKwAmGUz0nDwzadydbSLlqCzI_fLGpaAJeJY39VG5z8LvKB4ICqOro0YzJGEApKcx42ShuD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB26n-Pdeb3s6G1VOqRHYpEH4UBglWQCCYAa-eVKvPFJvvLgfftRtqJEof4wCYbNIOAkOmz-lMQFu1tnv_Xdqsn5mRLNhBFcyLEv5_DdKWtRYpkQ3k3Fn8wXQXhlbha7eypYiD-v0vg_lbjQ9NukriEjY-CH3J_JqhYt9I2OIqY_gm7S7Dn_G-rSeoRw3VwBDdPGi4_jO0sVM6s9J_wtRJmDOY_da3VyPgDVpCm3jONXO9oQXUgPYELk7OUZltnAd59IAY_p420W46zAzkmjhM8_8oFSEwp77uS8y-6UQf266uBHsOEG_dxC5NMVWppSQiEn2IJK80IH2JrRmKn0lMyIwLfCZp10bNzfc6-npfUUmNDnHlrDEh1MR6IRcZnFFBbIWQCc5kOg5gArkz5vz1mfUAHxHT7sBbpuqu_o63y9Mejg5Y
https://www.facebook.com/Oerlemans-Foods-Polska-362094350489920/?__tn__=K-R&eid=ARDIqI9EYfA8PNVdyEJqHE41Q20_vVPBaowmQMNJgFWZ0MxZ1OGB2SW6BM3ApsljGmux2fX377qOlQrk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB26n-Pdeb3s6G1VOqRHYpEH4UBglWQCCYAa-eVKvPFJvvLgfftRtqJEof4wCYbNIOAkOmz-lMQFu1tnv_Xdqsn5mRLNhBFcyLEv5_DdKWtRYpkQ3k3Fn8wXQXhlbha7eypYiD-v0vg_lbjQ9NukriEjY-CH3J_JqhYt9I2OIqY_gm7S7Dn_G-rSeoRw3VwBDdPGi4_jO0sVM6s9J_wtRJmDOY_da3VyPgDVpCm3jONXO9oQXUgPYELk7OUZltnAd59IAY_p420W46zAzkmjhM8_8oFSEwp77uS8y-6UQf266uBHsOEG_dxC5NMVWppSQiEn2IJK80IH2JrRmKn0lMyIwLfCZp10bNzfc6-npfUUmNDnHlrDEh1MR6IRcZnFFBbIWQCc5kOg5gArkz5vz1mfUAHxHT7sBbpuqu_o63y9Mejg5Y
https://www.facebook.com/KOWR.KrajowyOsrodekWsparciaRolnictwa/?__tn__=K-R&eid=ARC7qQyY8aMc1eqsNwTCu2ECWFccChhyHCKLMD_6kCJDvFEYmXiJQSe36TGtuO2gl88rY7K4Nx0PhCoc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB26n-Pdeb3s6G1VOqRHYpEH4UBglWQCCYAa-eVKvPFJvvLgfftRtqJEof4wCYbNIOAkOmz-lMQFu1tnv_Xdqsn5mRLNhBFcyLEv5_DdKWtRYpkQ3k3Fn8wXQXhlbha7eypYiD-v0vg_lbjQ9NukriEjY-CH3J_JqhYt9I2OIqY_gm7S7Dn_G-rSeoRw3VwBDdPGi4_jO0sVM6s9J_wtRJmDOY_da3VyPgDVpCm3jONXO9oQXUgPYELk7OUZltnAd59IAY_p420W46zAzkmjhM8_8oFSEwp77uS8y-6UQf266uBHsOEG_dxC5NMVWppSQiEn2IJK80IH2JrRmKn0lMyIwLfCZp10bNzfc6-npfUUmNDnHlrDEh1MR6IRcZnFFBbIWQCc5kOg5gArkz5vz1mfUAHxHT7sBbpuqu_o63y9Mejg5Y
https://www.facebook.com/KOWR.KrajowyOsrodekWsparciaRolnictwa/?__tn__=K-R&eid=ARC7qQyY8aMc1eqsNwTCu2ECWFccChhyHCKLMD_6kCJDvFEYmXiJQSe36TGtuO2gl88rY7K4Nx0PhCoc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB26n-Pdeb3s6G1VOqRHYpEH4UBglWQCCYAa-eVKvPFJvvLgfftRtqJEof4wCYbNIOAkOmz-lMQFu1tnv_Xdqsn5mRLNhBFcyLEv5_DdKWtRYpkQ3k3Fn8wXQXhlbha7eypYiD-v0vg_lbjQ9NukriEjY-CH3J_JqhYt9I2OIqY_gm7S7Dn_G-rSeoRw3VwBDdPGi4_jO0sVM6s9J_wtRJmDOY_da3VyPgDVpCm3jONXO9oQXUgPYELk7OUZltnAd59IAY_p420W46zAzkmjhM8_8oFSEwp77uS8y-6UQf266uBHsOEG_dxC5NMVWppSQiEn2IJK80IH2JrRmKn0lMyIwLfCZp10bNzfc6-npfUUmNDnHlrDEh1MR6IRcZnFFBbIWQCc5kOg5gArkz5vz1mfUAHxHT7sBbpuqu_o63y9Mejg5Y


 7 marca 2020 

Nasza ekipa miała przyjemność uczestniczyć w dniach otwartych w nowej Akademii Kulinarnej Farutex                

w Krakowie. Dziękujemy ekipie Bidfood Farutex a w szczególności Joannie Struskiej i Piotrowi Papieżowi 

za zaproszenie 👌 

 

 

 

 29 marca 2019 

Pierwsza Kolacja Degustacyjna w Kielcach! 

Podczas kolacji Tomasz Soczumski razem ze swoim sous chefem Łukasz Wasik zaprezentują 7 setowe 

menu ⭐️ Oczywiście reszta naszej ekipy też dorzuci szczyptę swojego kulinarnego serca do tego 

wydarzenia  

Kolacja odbędzie się w Restauracja Złoty Klon 

5 kwietnia 2019 roku o godzinie 19:00.  

Wydarzenie to będzie też wspierał przyjaciel naszej fundacji Grzegorz Miśta szef kuchni w Hotel Natura 

Residence . 

https://www.facebook.com/bidfoodfarutex/?__tn__=K-R&eid=ARAE7fkLvMaOAcMBNqbVyBXwv_vSA7l_2O5pOlxoa8R7YgUSli8ltL4N6dkv28cTVGjkC4awOz0zQFfb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGnahJ1wn-n8lM0RdDVKHa8jWiHWy_FVxlVYroG1rSn2yjpXcf7w6NR-t3QPnqDqh-cHgzsY8kME2PcB2UDsVY1ko_jtN5XFnDJB2ER7S-5rE08oTZU8qOEDBV2drcsO8qegJjztpxZ2Vl1ZgmimjpAuAsZGi1M8vhywTXi6oXYO5PP54iqCdSLc5q8rXu9Q0JDPrIciQHcfKHrOmBiSehKcxmkJiIEu7Iq78PJQNAQhYKKPl9IKETykJJhovVLmxGfpfOgFiipiYXe3MYXU0kQlRsaKElsl9_7aL6a6S2iydICjbzreRuAEZXCyG010ea8exCcRexbcMu5aa66jgjm26R
https://www.facebook.com/fundacjakulinarnakielce/posts/3170579202967447
https://www.facebook.com/tomasz.soczumski?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAyIywNG81bUhYuuFt8mKYktpuGkiuNl6ojh18p_qIKd3rjBcr8weKAf3KBss9AfXyd3Jg5O3GdB9tw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002867654908&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDkwa2fPDD8Bi-rONxZM8UsUr4PcV86JLygpo36hT857w9aZcXUE51TJrvdAVKnUD4DvPEq0SoFymuS
https://www.facebook.com/restauracjazlotyklon/?__xts__%5B0%5D=68.ARAxqFN-ruVRUic_dEKhGro1osk52EBzLE7DBssFsxiAULx0KfBasz02Cu6jy-k59I_2JnV3QxrNUe2ru1LAvUe_hwrbGXzo77vv459v0Fx__8MGHGKmB6ko_ViilQlUH10kukrl_o_DjGfzEiqXAB9PGUWb2B-uUD9FIip-wdEvWsu0HtJ3UPsKzwKQGhd1XUdn4BEopJU1bH48fSyDOkJ9HlvGyA2cTMKVaONRw_yM7OzPP705DBcoop8GlrW2xSH6M4eRVM-WAKMRYIPOMNyD15pSxpGhhc9xtYP1Iy0R2fivI_UOIStbL1_22vLC2S1e2HzKL2kvuO4-x5NnEfqstZWZ&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDo-79nbYOVXxvu6m-g4-06rka_trRLZIpDgzxel-BE9VU-xPuG6i4Istz0gEd3c8pBJeo-xun9H07l
https://www.facebook.com/grzesiek.mista.7?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBRy01q5Emhs-K19hGPMjvOJuSjOYBXFN5X-07ibgVsKmPRWU842wRhaEm-ahVdxz0nju-KKqDs50QZ
https://www.facebook.com/HotelNaturaResidence/?__xts__%5B0%5D=68.ARAxqFN-ruVRUic_dEKhGro1osk52EBzLE7DBssFsxiAULx0KfBasz02Cu6jy-k59I_2JnV3QxrNUe2ru1LAvUe_hwrbGXzo77vv459v0Fx__8MGHGKmB6ko_ViilQlUH10kukrl_o_DjGfzEiqXAB9PGUWb2B-uUD9FIip-wdEvWsu0HtJ3UPsKzwKQGhd1XUdn4BEopJU1bH48fSyDOkJ9HlvGyA2cTMKVaONRw_yM7OzPP705DBcoop8GlrW2xSH6M4eRVM-WAKMRYIPOMNyD15pSxpGhhc9xtYP1Iy0R2fivI_UOIStbL1_22vLC2S1e2HzKL2kvuO4-x5NnEfqstZWZ&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA05WsYPIekFguYnXyjx9rCW7960Cif5r4yy5Fd3erDVs2HW4Uh_4t5U9kxomjjIVftD_e98AkaA7gq
https://www.facebook.com/HotelNaturaResidence/?__xts__%5B0%5D=68.ARAxqFN-ruVRUic_dEKhGro1osk52EBzLE7DBssFsxiAULx0KfBasz02Cu6jy-k59I_2JnV3QxrNUe2ru1LAvUe_hwrbGXzo77vv459v0Fx__8MGHGKmB6ko_ViilQlUH10kukrl_o_DjGfzEiqXAB9PGUWb2B-uUD9FIip-wdEvWsu0HtJ3UPsKzwKQGhd1XUdn4BEopJU1bH48fSyDOkJ9HlvGyA2cTMKVaONRw_yM7OzPP705DBcoop8GlrW2xSH6M4eRVM-WAKMRYIPOMNyD15pSxpGhhc9xtYP1Iy0R2fivI_UOIStbL1_22vLC2S1e2HzKL2kvuO4-x5NnEfqstZWZ&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA05WsYPIekFguYnXyjx9rCW7960Cif5r4yy5Fd3erDVs2HW4Uh_4t5U9kxomjjIVftD_e98AkaA7gq


 

 

 31 marca 2019 

5 kwietnia 2019 roku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie na kulinarnej mapie Kielc - Kolacja Degustacyjna 

- 7 Klonów - wiosna :) 

Szef Tomasz Soczumski przy współudziale kucharzy zaangażowanych w to wydarzenie, cały czas 

dopracowuje menu ✌️ Będzie świeżo, lekko i ekstremalnie smacznie. 

Dziś mamy przyjemność wyjawić wam, trzy propozycje z siedmiu z którymi, będą musiały się zmierzyć 

wasze kubki smakowe !! 

 

 

 

https://www.facebook.com/fundacjakulinarnakielce/photos/a.1265237126835007/3174833315875369/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA869bEORGARk-D1nXXphkLWVEPXAMy6n1SqL9IdqzM9X9DKg2LXZyWvE2A2JJlQQUQtmsy2_r9Yw4cOdesQtaVpjgtzm5qerkXvqDuHPHGYVCJ4dv-8tyKPgFPn_57Wki3L-afdX-XUKKV0SZTifkPSt2ADkeQY4UPZhYokuHtiOnce6Zm21erEfGcfd-4GPxjRGYnONT_mmKCAjYhfL_uzszOP_KiiS4reKp1UB2tPDLsBoiU86hTXXyKCVf5gB89-M1LEdKFFSD4fcHzBHZE1p8vZuDQUuDaV6oeiIwCD1czA1imiaScIZV5l3veQmi55gn3oFeCbXSvvf6SqUxorjXXZs3IBe6nFuX3Aa6X5fLiXInjO6Bk4TGyrLCQ8bkV_f2a242k9c7sdWS6aWpPYuZ0QDikpjFQvJI64PioIDjtgLI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/events/1198656796964934/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDtpJmWiKFwwH0By8HN-3CgIWuVyomIho-EPRTc8d0LiR-IpWuTEG0tGPugb0LjrMGIdg4tz_PSjLwz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxJoofHTbE1vlsAcou1yIL42uOCTgQ6kLWOQlImtskU-RO3zkdPEAHOK5_K6qcdGndgl8wODRKZO3xjzfCsHI4OlE1psRYB6GavzdaeBkADP7Zvpyqs5Z2Y3CYp9a165qJzxGHbkZkD0nCAGS203uMAnRscW3cYuYyIDcXhP7BGfxMXtmg3fbf4WVc584AqiK7ykUvT7ha7tjttGK_7-0bhch9w-90G15ugNpTeynh_DnAZL2ivaKMoAVrS3gOzDzCjhWLYUuVhDlNyE_YY9_DlHhFCMre2bCODHYIRytbTAplW7CLH2OQM_4qNEaRux7g-WUZjS21YSw2f2i2L8S-14zP9LsCL_rEG9AyO9mNiU4-wqz3YzlVzLaPQXSxJjwUkiKgr7bJBO5lTAlfdPHL9CW7tM3GzuVVknCIuh09jOnnz_Q
https://www.facebook.com/events/1198656796964934/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDtpJmWiKFwwH0By8HN-3CgIWuVyomIho-EPRTc8d0LiR-IpWuTEG0tGPugb0LjrMGIdg4tz_PSjLwz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxJoofHTbE1vlsAcou1yIL42uOCTgQ6kLWOQlImtskU-RO3zkdPEAHOK5_K6qcdGndgl8wODRKZO3xjzfCsHI4OlE1psRYB6GavzdaeBkADP7Zvpyqs5Z2Y3CYp9a165qJzxGHbkZkD0nCAGS203uMAnRscW3cYuYyIDcXhP7BGfxMXtmg3fbf4WVc584AqiK7ykUvT7ha7tjttGK_7-0bhch9w-90G15ugNpTeynh_DnAZL2ivaKMoAVrS3gOzDzCjhWLYUuVhDlNyE_YY9_DlHhFCMre2bCODHYIRytbTAplW7CLH2OQM_4qNEaRux7g-WUZjS21YSw2f2i2L8S-14zP9LsCL_rEG9AyO9mNiU4-wqz3YzlVzLaPQXSxJjwUkiKgr7bJBO5lTAlfdPHL9CW7tM3GzuVVknCIuh09jOnnz_Q
https://www.facebook.com/tomasz.soczumski?__tn__=K-R&eid=ARDi4h5_96b-ApdtWm98KTjVQWgkE_8kluej5TEsFdosN3PxSXFFlb5pHAeKp5mO71tXNVkD_nEEcieP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxJoofHTbE1vlsAcou1yIL42uOCTgQ6kLWOQlImtskU-RO3zkdPEAHOK5_K6qcdGndgl8wODRKZO3xjzfCsHI4OlE1psRYB6GavzdaeBkADP7Zvpyqs5Z2Y3CYp9a165qJzxGHbkZkD0nCAGS203uMAnRscW3cYuYyIDcXhP7BGfxMXtmg3fbf4WVc584AqiK7ykUvT7ha7tjttGK_7-0bhch9w-90G15ugNpTeynh_DnAZL2ivaKMoAVrS3gOzDzCjhWLYUuVhDlNyE_YY9_DlHhFCMre2bCODHYIRytbTAplW7CLH2OQM_4qNEaRux7g-WUZjS21YSw2f2i2L8S-14zP9LsCL_rEG9AyO9mNiU4-wqz3YzlVzLaPQXSxJjwUkiKgr7bJBO5lTAlfdPHL9CW7tM3GzuVVknCIuh09jOnnz_Q


 

 4 kwietnia 2019 

Bardzo ciekawy i inspirujący dzień 🙂 Na zaproszenie naszego przyjaciela Zbyszka Kopyckiego mieliśmy 

przyjemność uczestniczyć w dniach otwartych Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi - Gastronomik 

Łódź 

Tematyka - fingier food. 

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem... Niesamowita szkoła z ciężko pracującym i zaangażowanym gronem 

pedagogicznym w to co powinno być najważniejsze dla każdej szkoły czyli - Edukację młodzieży 🙂 

Dziękujemy za gościnę Dyrekcji szkoły, Pani kierownik warsztatów Jolancie Krześlak, oraz świetnym 

nauczycielkom Pani Małgosi Marciniak- Burskiej i Pani Edycie Szewczyk - Wielkie Brawa 👌 

#fundacjakulinarnakielce #rafałkorus #maciejmusiał #zbigniewkopycki #grzegorzbracha #robertgolis #krzys

ztofzamczyk 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fundacjakulinarnakielce/posts/3185232931502074?__xts__%5B0%5D=68.ARDRmqq4bWS05lOkkqAnyAW6mXs_PhKv8JQH41ku8VUcusO2uYPL3Lb0n6xFagv44J_y8RVnnZwy_wh9y5OlCbZcpKKVve1bGKO985ExIbdF6c3ZQsODhN6StZYu4xgfUfphSZL9qysrdtaPWFik05mMpd_ENIHCFFJx2S9ovCW2fwsLW3FS16SMNCS--h-0fh0EryUzWo0LhVJYt7BArV-rbSPMdpcBlgQipa7qdWsdP4ZdJ-7Zx8A019sQIfPx9PPdnuhMSrMMrRmwrrYelU5Nz7Lyss-p-UMff0HIi0aZxTRifGzv3igE0dG9XYkp3JHGF214EeAhkOjCbX206xYQQ_kZ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/zsg.lodz/?__tn__=K-R&eid=ARAevqvC5RQ7NGrhdnivLsfd3XfgOiG27lN1X3rVHz47KfTve-llGqsJERiqP0JwhnHpVoZYFK1tB-iA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2dVn0vjcKAVtnTQ-ayf-stcrvDfrVUkbrIr8SKfHNEf47cy1F36HErWG6GxW1zxsXQOMhGw5Pkk-d2TAa8WigAkgD-gIILcwEA426WGnB2PonHo7GzkMubOVUPILEZ3HuAmCJ8euXNShv1zm79EpwCL7maARx42xbxW-x7W_VvJ0auLn_CKgYiYnMHyUo2ECOHjt4zHGTey5WAO4cIbw0KD06t4r3WbzhijegFMGlrvnQhBTYm_Xokoz_4s7eNNz7KcRqBs5rMksMH9k5S1JdS4UETnnYaUE47S6AvQGysx4-YB4fWsfNOrets4c9EjqWOVaHc0v2w1gaQCoWud3tRwXl
https://www.facebook.com/zsg.lodz/?__tn__=K-R&eid=ARAevqvC5RQ7NGrhdnivLsfd3XfgOiG27lN1X3rVHz47KfTve-llGqsJERiqP0JwhnHpVoZYFK1tB-iA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2dVn0vjcKAVtnTQ-ayf-stcrvDfrVUkbrIr8SKfHNEf47cy1F36HErWG6GxW1zxsXQOMhGw5Pkk-d2TAa8WigAkgD-gIILcwEA426WGnB2PonHo7GzkMubOVUPILEZ3HuAmCJ8euXNShv1zm79EpwCL7maARx42xbxW-x7W_VvJ0auLn_CKgYiYnMHyUo2ECOHjt4zHGTey5WAO4cIbw0KD06t4r3WbzhijegFMGlrvnQhBTYm_Xokoz_4s7eNNz7KcRqBs5rMksMH9k5S1JdS4UETnnYaUE47S6AvQGysx4-YB4fWsfNOrets4c9EjqWOVaHc0v2w1gaQCoWud3tRwXl
https://www.facebook.com/hashtag/fundacjakulinarnakielce?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2dVn0vjcKAVtnTQ-ayf-stcrvDfrVUkbrIr8SKfHNEf47cy1F36HErWG6GxW1zxsXQOMhGw5Pkk-d2TAa8WigAkgD-gIILcwEA426WGnB2PonHo7GzkMubOVUPILEZ3HuAmCJ8euXNShv1zm79EpwCL7maARx42xbxW-x7W_VvJ0auLn_CKgYiYnMHyUo2ECOHjt4zHGTey5WAO4cIbw0KD06t4r3WbzhijegFMGlrvnQhBTYm_Xokoz_4s7eNNz7KcRqBs5rMksMH9k5S1JdS4UETnnYaUE47S6AvQGysx4-YB4fWsfNOrets4c9EjqWOVaHc0v2w1gaQCoWud3tRwXl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rafa%C5%82korus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2dVn0vjcKAVtnTQ-ayf-stcrvDfrVUkbrIr8SKfHNEf47cy1F36HErWG6GxW1zxsXQOMhGw5Pkk-d2TAa8WigAkgD-gIILcwEA426WGnB2PonHo7GzkMubOVUPILEZ3HuAmCJ8euXNShv1zm79EpwCL7maARx42xbxW-x7W_VvJ0auLn_CKgYiYnMHyUo2ECOHjt4zHGTey5WAO4cIbw0KD06t4r3WbzhijegFMGlrvnQhBTYm_Xokoz_4s7eNNz7KcRqBs5rMksMH9k5S1JdS4UETnnYaUE47S6AvQGysx4-YB4fWsfNOrets4c9EjqWOVaHc0v2w1gaQCoWud3tRwXl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/maciejmusia%C5%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2dVn0vjcKAVtnTQ-ayf-stcrvDfrVUkbrIr8SKfHNEf47cy1F36HErWG6GxW1zxsXQOMhGw5Pkk-d2TAa8WigAkgD-gIILcwEA426WGnB2PonHo7GzkMubOVUPILEZ3HuAmCJ8euXNShv1zm79EpwCL7maARx42xbxW-x7W_VvJ0auLn_CKgYiYnMHyUo2ECOHjt4zHGTey5WAO4cIbw0KD06t4r3WbzhijegFMGlrvnQhBTYm_Xokoz_4s7eNNz7KcRqBs5rMksMH9k5S1JdS4UETnnYaUE47S6AvQGysx4-YB4fWsfNOrets4c9EjqWOVaHc0v2w1gaQCoWud3tRwXl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zbigniewkopycki?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2dVn0vjcKAVtnTQ-ayf-stcrvDfrVUkbrIr8SKfHNEf47cy1F36HErWG6GxW1zxsXQOMhGw5Pkk-d2TAa8WigAkgD-gIILcwEA426WGnB2PonHo7GzkMubOVUPILEZ3HuAmCJ8euXNShv1zm79EpwCL7maARx42xbxW-x7W_VvJ0auLn_CKgYiYnMHyUo2ECOHjt4zHGTey5WAO4cIbw0KD06t4r3WbzhijegFMGlrvnQhBTYm_Xokoz_4s7eNNz7KcRqBs5rMksMH9k5S1JdS4UETnnYaUE47S6AvQGysx4-YB4fWsfNOrets4c9EjqWOVaHc0v2w1gaQCoWud3tRwXl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grzegorzbracha?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2dVn0vjcKAVtnTQ-ayf-stcrvDfrVUkbrIr8SKfHNEf47cy1F36HErWG6GxW1zxsXQOMhGw5Pkk-d2TAa8WigAkgD-gIILcwEA426WGnB2PonHo7GzkMubOVUPILEZ3HuAmCJ8euXNShv1zm79EpwCL7maARx42xbxW-x7W_VvJ0auLn_CKgYiYnMHyUo2ECOHjt4zHGTey5WAO4cIbw0KD06t4r3WbzhijegFMGlrvnQhBTYm_Xokoz_4s7eNNz7KcRqBs5rMksMH9k5S1JdS4UETnnYaUE47S6AvQGysx4-YB4fWsfNOrets4c9EjqWOVaHc0v2w1gaQCoWud3tRwXl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/robertgolis?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2dVn0vjcKAVtnTQ-ayf-stcrvDfrVUkbrIr8SKfHNEf47cy1F36HErWG6GxW1zxsXQOMhGw5Pkk-d2TAa8WigAkgD-gIILcwEA426WGnB2PonHo7GzkMubOVUPILEZ3HuAmCJ8euXNShv1zm79EpwCL7maARx42xbxW-x7W_VvJ0auLn_CKgYiYnMHyUo2ECOHjt4zHGTey5WAO4cIbw0KD06t4r3WbzhijegFMGlrvnQhBTYm_Xokoz_4s7eNNz7KcRqBs5rMksMH9k5S1JdS4UETnnYaUE47S6AvQGysx4-YB4fWsfNOrets4c9EjqWOVaHc0v2w1gaQCoWud3tRwXl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/krzysztofzamczyk?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2dVn0vjcKAVtnTQ-ayf-stcrvDfrVUkbrIr8SKfHNEf47cy1F36HErWG6GxW1zxsXQOMhGw5Pkk-d2TAa8WigAkgD-gIILcwEA426WGnB2PonHo7GzkMubOVUPILEZ3HuAmCJ8euXNShv1zm79EpwCL7maARx42xbxW-x7W_VvJ0auLn_CKgYiYnMHyUo2ECOHjt4zHGTey5WAO4cIbw0KD06t4r3WbzhijegFMGlrvnQhBTYm_Xokoz_4s7eNNz7KcRqBs5rMksMH9k5S1JdS4UETnnYaUE47S6AvQGysx4-YB4fWsfNOrets4c9EjqWOVaHc0v2w1gaQCoWud3tRwXl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/krzysztofzamczyk?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2dVn0vjcKAVtnTQ-ayf-stcrvDfrVUkbrIr8SKfHNEf47cy1F36HErWG6GxW1zxsXQOMhGw5Pkk-d2TAa8WigAkgD-gIILcwEA426WGnB2PonHo7GzkMubOVUPILEZ3HuAmCJ8euXNShv1zm79EpwCL7maARx42xbxW-x7W_VvJ0auLn_CKgYiYnMHyUo2ECOHjt4zHGTey5WAO4cIbw0KD06t4r3WbzhijegFMGlrvnQhBTYm_Xokoz_4s7eNNz7KcRqBs5rMksMH9k5S1JdS4UETnnYaUE47S6AvQGysx4-YB4fWsfNOrets4c9EjqWOVaHc0v2w1gaQCoWud3tRwXl&__tn__=%2ANK-R


 5 kwietnia 2019 

W Restauracji "Złoty Klon" mieliśmy przyjemność uczestniczyć w przełomowym wydarzeniu kulinarnym 

w naszym regionie. Odbyła się pierwsza kolacja degustacyjna podczas której wspólnie ramię w ramię, nóż 

w nóż działali szefowie kuchni i kucharze z Kielc oraz zaproszeni szefowie i kucharze z Polski. 

Pomysłodawcą i inicjatorem całego wydarzenia był Tomasz Soczumski. Pod jego wodzą szefowie kuchni                 

i kucharze przygotowali 7 setowe menu z trzema intermizzo, którego myślą przewodnią była "WIOSNA" 

Było świeżo, delikatnie i bardzo smacznie. 

Nazwa menu "wiosna" i sposób pracy oraz cała atmosfera w kuchni daje nadzieję na zmiany w naszym 

mieście. Dzięki tej kolacji udało nam się udowodnić, że dobra kuchnia łączy ludzi a nie dzieli. 

Dziękujemy też Robertowi Pasiek oraz reszcie obsługi za serwis i opiekę nad gośćmi. 

Daliśmy radę.  

Tomasz Soczumski oraz jego załoga w składzie Łukasz Wasik, Grzegorz Miśta, Damian Domagała, Kamil 

Piwowarczyk, Robert Golis, Krzysztof Zamczyk, Maciej Musiał, Mateusz Cheda i Marcin Słopiecki 

dziękują naszym gościom za tak liczne odwiedziny i ciepłe słowa po samej kolacji. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 kwietnia 2019 

W niedzielę palmową w Chmielniku przeprowadzony został konkurs na smakołyk z ciasta drożdżowego pn. 

„Wariacje Drożdżowe”. W konkursie udział wzięło łącznie 9 podmiotów z terenu gminy Chmielnik. Wśród 

wystawców znaleźli się: KGW „Kaczeńce”, KGW Śladków Duży, Klub Młodzieżowy Wolna Strefa 

Sędziejowice, KGW Borzykowa, Klub Seniora, Towarzystwo Miłośników Ziemi Chmielnickiej, KGW 

Zrecze Chałupczańskie, Klub Aktywnego Malucha w ZDZ Chmielnik oraz KGW Śladków Mały. Jury 

konkursowe w składzie Marek Skotnicki , Andrzej Gad członkowie Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni 

i Kucharzy oraz właścicielka Usług Cateringu „Aga” Agnieszka Banach oceniło potrawy pod względem 

smaku, zapachu, konsystencji, wyglądu, estetyki podania a także aranżacji stołu. Jednogłośnie pierwsze 

miejsce zdobył Klub Seniora, który przygotował pierożki z soczewicą. Miejsce drugie zajęło KGW ze 

Śladkowa Dużego z ciastem drożdżowym. Na miejscu trzecim uplasowało się KGW Śladków Mały z potrawą 

pod nazwą drożdżowe pazurki z białą kiełbasą i sosem chrzanowym. Nagrody za udział w konkursie 

ufundowało Chmielnickie Centrum Kultury. Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi Pawłowi Wójcikowi 

oraz Pani Alicji Adach-Białowąs za zaproszenie. 

 

 

 

 



 

 11 maja 2019 

Miło nam poinformować, że nasza Fundacja nawiązała ścisłą współpracę z pierwszym w Kielcach studiem 

kulinarnym - Domowa Spiżarnia - Studio Kulinarne :) 

Nasze miasto jak i region wreszcie wzbogaciło się o miejsce gdzie amatorzy i zawodowcy będą mogli razem 

przy jednym stole dzielić się wiedzą i umiejętnościami tworząc różnorodne kompozycje smakowe 

 

 

 

 

14 lipca 2019 

Dziś nasi szefowie Krzysztof Zamczyk i Łukasz Wasik jako jury, mieli przyjemność spróbować pełnej smaku 

i aromatów regionalnej kuchni świętokrzyskiej. :) 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odział Kielce zorganizował konkurs kulinarny "Bitwa Regionów" w 

którym w wstępnej preselekcji do finału zakwalifikowało się dziesięć kół gospodyń wiejskich z województwa 

świętokrzyskiego. 

Swoje potrawy przygotowały: 

Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Kościelnym 

Koło Gospodyń Wiejskich Huta Stara 

Koło Gospodyń Wiejskich Herbaciarki 

Koło Gospodyń Wiejskich KORYTNICZANKI 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bębnowie 

Koło Gospodyń Wiejskich w Błoniu 



Koło Gospodyń Wiejskich Czekaj 

Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi 

Koło Gospodyń Wiejskich Topola 

Koło Gospodyń Wiejskich w Sadłowicach 

Konkurs odbył się podczas imprezy IX Świętokrzyskie Święto Zalewajki w Osada Średniowieczna w Hucie 

Szklanej (gmina Bieliny), Góry Świętokrzyskie . 

Każde z kół gospodyń wiejskich przygotowało swoją, wyjątkową potrawę z tradycyjnym rysem historycznym 

dla danego regionu. Wybór był bardzo ciężki, ponieważ dania które mieliśmy przyjemność oceniać różniły 

się doborem składników jak i techniką wykonania. Ocenialiśmy min. takie dania jak: zupa partyzancka, 

korytnicka gęś w kapuście kiszonej, kłębuszki z dzika nadziewane kurkami z prażuchą i kapustą na gęsto. :D 

 

Gratulujemy zwycięzcom Koło Gospodyń Wiejskich Topola i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych 

konkursach 

 

 

 

 

 



12 września 2019 

Ostatnio mieliśmy słodki dzień 🙂 Nasza ekipa miała przyjemność brać udział w szkoleniu cukierniczym 

które poprowadził Michał Świerad technolog firmy Barbara Luijckx. 

 

Tematem przewodnim szkolenia była oczywiście czekolada w odsłonie deseru talerzowego 🙂 

W szkoleniu wzięli też udział uczniowie Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach. 

 

Dziękujemy Panu dyrektorowi Zbigniewowi Ciupińskiemu za udostępnienie pracowni technologicznej. 

 

 

 

 

 

 

 



16 września 2019 

Jakiś czas temu w magicznym Kozubowie ramię w ramię, zespół w zespół, łyżka w łyżkę stanęły przy kuchni 

trzy koła gospodyń wiejskich z terenu Ponidzia. 

Kozubowianki, Skałczanki oraz gospodynie z Młodzaw. Nad taką siłą natury, radości i uśmiechu próbowali 

zapanować nasi szefowie Krzysztof Zamczyk oraz Łukasz Jończyk . Przez kilka godzin panie oraz nasi 

kucharze wyczarowali to co najlepsze z darów Ponidzia. Kacze udko z glazurowanymi warzywami 

korzeniowymi i pure z dyni i sosem musztardowym, zupa - krem pomidorowo paprykowy z chipsami z 

jarmużu a na deser mus owocowy... Mmmm :) 

 

Na koniec słowa Pani Agnieszki Kucybała, które niech będą podsumowaniem naszych działań: "Tam gdzie 

spotykają się ludzie w imię wspólnej pasji tam z pewnością wszystko ma smak, zwłaszcza jeśli jest to pasja 

do gotowania! " 

 

 



 

 

 

14-15 września 2019 

Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy jest obok Świętokrzyskiego Związku Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan i Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. 

z .o.o jednym z realizatorów grantu pn. „Korpus Fachowców–współpraca ekspertów dla efektywnego 

kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno -hotelarskiej”, w którym udział bierze 68 uczniów szkół 

gastronomicznych z województwa świętokrzyskiego. 

Wdrażany w ramach grantu innowacyjny model kształcenia praktycznego zakłada udział wszystkich uczniów 

w szkoleniach certyfikowanych dostosowanych do kierunku nauczania uczniów, w modułach 2-dniowych 

w systemie weekendowym. Ukończenie szkolenia oraz potwierdzenie nabytych kompetencji zostało 

udokumentowane certyfikatem wydawanym przez naszą Fundację. :) 

Za nami pierwsze szkolenie, które ze strony kulinarnej poprowadzili Łukasz Jończyk i Andrzej Gad natomiast 

w tajniki obsługi kelnerskiej uczniów wprowadziła Lucyna Janicka . Panel szkoleniowy został 

przeprowadzony dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach oraz uczniów Szkół Awans. 

Dziękujemy Pani dyrektor Małgorzata Banasik-Rusak za udostępnienie pracowni technologicznej. 

Dziękujemy też, opiekunom uczniów Pani Barbara Petrus i Panu Artur Kijewski za pomoc w organizacji 

szkolenia. Dziękujemy też, naszym partnerom Nestle Professional, Bidfood Faruex, Oerlemans Foods Polska, 

Studio Kulinarne - Domowa Spiżarnia, Cheman za wsparcie i dobre słowo. 



 

 



 

 

 

 

 

29 września 2019 

Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy jest obok 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii Sp. z o.o. jednym z realizatorów grantu pn. „Korpus Fachowców–współpraca ekspertów dla 

efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno -hotelarskiej” w którym udział bierze 68 

uczniów szkół gastronomicznych z województwa świętokrzyskiego. 

 

https://www.facebook.com/fundacjakulinarnakielce/posts/3689140621111300?__xts__%5B0%5D=68.ARDQdRsxhDOQVNSs0gPk0su9V4fKx4TgnKuq4KSgSNGEuOIyhbBt39VB-_Ip8Qr2QnyDURYckSH7YCpBn1dP8VV7Yrndrvqj-1NKjsfiZ4KB9tixPX_D86Ba0SheXN0LA4W8pqhO3jC8QhhG7MUPgfuTkxRm_62-X7mIsyTA8z338FFtGoGyEfxRuPCUN_b0BBMmNFgzrKF0R8Q-IXQ2wBupelYxwSyAAh9ZPLQqGZ9nfABbgCVi6gNruvpBYgNbY3imlJAdyuAcRM3RoSDyrTKgP1OF1geJUqkW0LsgYOj8ZNUZrvI6LAZEOR22-v5_W3mLMlkwVBnOSVnkfM0OnWXSPvcA&__tn__=-R


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą relacją filmową z pierwszego szkolenia które poprowadzili 

Łukasz Jończyk, Andrzej Gad i Lucyna Janicka :) 

 

Panel szkoleniowy został przeprowadzony dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach 

oraz uczniów Szkół Awans. 

 

Dziękujemy Pani dyrektor Małgorzata Banasik-Rusak za udostępnienie pracowni technologicznej. 

Dziękujemy też, opiekunom uczniów Pani Barbara Petrus i Panu Artur Kijewski za pomoc w organizacji 

szkolenia. Dziękujemy też, naszym partnerom Nestle Professional, Bidfood Faruex, Oerlemans Foods Polska, 

Studio Kulinarne - Domowa Spiżarnia za wsparcie w realizacji projektu. 

 

Realizację filmową wykonał Michał Mróz- Interceptor Fotografia i Produkcja Filmowa 👏👏 Dziękujemy ! 

 

 

 

5 października 2019  

Szkolenie certyfikowane ( 28-29 września 2019 ) panel 02 

Za nami drugie szkolenie, które ze strony kulinarnej a raczej cukierniczej poprowadzili Krzysztof Zamczyk i 

Mateusz Galiszewski natomiast w tajniki obsługi kelnerskiej uczniów wprowadziła Lucyna Janicka . Panel 

szkoleniowy został przeprowadzony dla uczniów Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach. Dziękujemy Panu 

dyrektorowi Zbigniewowi Ciupińskiemu za udostępnienie pracowni technologicznej. Dziękujemy też, Pani 

Dyrektor Renacie Pawełkiewicz opiekunce uczniów Pani Grażynie Hamera za pomoc w organizacji szkolenia. 

Dziękujemy też, naszym partnerom Nestle Professional, Bidfood Faruex, Oerlemans Foods Polska, Studio 

Kulinarne - Domowa Spiżarnia, Cheman, Callebaut Polska za wsparcie i dobre słowo. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 października 2019 

odbyła się kolejna już trzecia edycja konkursu kulinarnego "BITWA NA SMAKI" w Zespół Szkół ZDZ w 

Kielcach 🙂 

Na zaproszenie Pana Dyrektora Zbigniewa Ciupińskiego nasi szefowie mieli przyjemność zasiąść w Jury i 

oceniać prace konkursowe pięciu wyselekcjonowanych zespołów konkursowych. 

W Jury zasiedli Andrzej Gad, Mariusz Putek i Kamil Piwowarczyk. 

Tematem konkursu była dynia i filet z kurczaka. Sama rywalizacja rozpoczęła się od testu wiedzy z tematu 

konkursowego, następnie uczniowie w ciągu 90 minut mieli przygotować swoją aranżacje kulinarną na 

podstawie składników głównych. Rywalizacja była zacięta, tym bardziej jak zgodnie ocenili szefowie dania 

były świetnie przemyślane i dopracowane. I co ciekawe dania były smakowicie doprawione co na 

konkursach kulinarnych nie zawsze się zdarza. 😉 

Z roku na rok poziom konkursu jest co raz większy co nas jako ludzi z branży bardzo cieszy, jest nadzieja na 

lepszą gastronomiczną przyszłość 🙂 

Pierwsze miejsce zajęła ekipa w składzie Karol Starzyk i Dominik Rosik 

Drugie miejsce Karolina Środa i Dominik Piotrowski 

Natomiast trzecie miejsce przypadło ekipie w składzie : Bartłomiej Żelazny i Kacper Śliwa 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu 💪 

Dziękujemy Panu dyrektorowi Jackowi Toś z Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za ufundowane nagród 

głównych dla zwycięskiej ekipy. 

Dziękujemy też Tomaszowi Kowalskiemu i Ireneusz Król z firmy Unilever Food Solutions Polska za 

ufundowane cennych nagród dla zwycięzców. Dziękujemy też Jonatanowi z firmy Oerlemans za kitle dla 

uczestników. Wielkie Brawa Panowie 👏👏👏 

 

 

 

https://www.facebook.com/ufspolska/?__tn__=K-R&eid=ARAGj_Coj67XV7BLqAKvdSJQRFUZSnBmDF-J8ZiwgJYHt_AG2rJQD7hp0-uzTvg5x5hGkEAcycw6pJRz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDSzJTwiuE0OvxgmoJs_35c6h4uVknBFYLPgtfexWii20uwsV42pGJyBqCxuSt96aXdeDZ6n8TSC4wV1d6fsaQzRgowqf97JxyCGzOqfSuWVUxJjYsaz3bbG0npygV0zVAECqvwCxjLYgPjPEavDTzKyqnWbipMK5aFkl-dmSzLbfYl-HFvLcSPZ29qPr0mkByHS7OSDF2O65ADaNyhw4J-79RmqaakMTJ6cePn-UwGlj7xE_4xFw0Gi5CZTk14ncd8NuWHWSSLneR9WHxizp79p1EPfnpX8ETqSPxbujUg8CzGzyFgbK3qf8pHKhUjNWUhR-yf0sKjpstDNPtGlWzqXN1I


 

 

 

 

 

 



5 - 6 październik 2019  

Szkolenie certyfikowane (panel 03) 

 

Za nami trzecie szkolenie, które ze strony kulinarnej poprowadzili Hubert Sanecki i Grzegorz Bracha 

natomiast w tajniki obsługi kelnerskiej uczniów wprowadziła Lucyna Janicka . Panel szkoleniowy został 

przeprowadzony dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Informatycznych w Busko-Zdrój. Dziękujemy 

Panu dyrektorowi Sylwester Pałka za udostępnienie pracowni technologicznej. Dziękujemy też, Pani Bożenie 

Lipka opiekunce uczniów, za pomoc w organizacji szkolenia. Dziękujemy też, naszym partnerom Nestle 

Professional, Bidfood Faruex, Oerlemans Foods Polska, Studio Kulinarne - Domowa Spiżarnia, Cheman, za 

wsparcie i dobre słowo. 

 

 



 

 

 



 

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją filmową ze szkolenia które poprowadzili Hubert Sanecki, 

Grzegorz Bracha i Lucyna Janicka :) 

Panel szkoleniowy został przeprowadzony dla uczniów 



Panel szkoleniowy został przeprowadzony dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Informatycznych w 

Busko-Zdrój. Dziękujemy Panu dyrektorowi Sylwester Pałka za udostępnienie pracowni technologicznej. 

Dziękujemy też, Pani Bożenie Lipka opiekunce uczniów, za pomoc w organizacji szkolenia. Dziękujemy 

też, naszym partnerom Nestlé , Bidfood Farutex, Oerlemans Foods Polska , Domowa Spiżarnia - Studio 

Kulinarne, ChemaN, za wsparcie i dobre słowo. Pozdrawiamy z dobrym smakiem 

Realizację filmową wykonał Michał Mróz - Interceptor Fotografia i Produkcja Filmowa 👏👏 

 

 

 

 

24-25 października 2019 

Szkolenie certyfikowane (panel 04) 

Za nami trzecie szkolenie, które ze strony kulinarnej poprowadzili Maciej Musiał oraz Robert Golis natomiast 

w tajniki obsługi kelnerskiej uczniów wprowadziła Lucyna Janicka . Panel szkoleniowy został 

przeprowadzony dla uczniów Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu. 

Dziękujemy Panu dyrektorowi Dariusz Łuszczak za udostępnienie pracowni technologicznej i przyjęcie 

naszych szkoleniowców w swej placówce. Dziękujemy też, Pani Wicedyrektor Ewie Jedlińskiej, za pomoc w 

organizacji szkolenia. Dziękujemy też, naszym partnerom Nestle Professional, Bidfood Faruex, Oerlemans 

Foods Polska, Studio Kulinarne - Domowa Spiżarnia, Cheman, za wsparcie i dobre słowo. 

https://www.facebook.com/NestlePL/?__tn__=K-R&eid=ARDE4CpMURwnB5LmyHjfIZpCSx7FP0qScWULYjCiBvaWImKq4TusOofLcGuN2Ic60Vq-cDV9WYNz29Ni&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOCWw8GQBYa6NEs2MDFGNXTy2pXdwml91bM0TxPeNzhOfb4p6MOg0deAnjVTn9plDofoWpJg08qah59fy9PnS3M5mBim8eOjr1LAZRBOlleGrk6FFu1peZaX87229m6HMrL5SFvX--6HOLgXRwXxo064IqDFAtmlNl606NyV7uiFq2q1KI-B9RglTmHHIY_2j15zFa-lCctwvkNSJcWYT9VC-6xyQlrKCfBj5orrtlQYJZWG4NQV75mxX19Cr9YOEX8aFEH5eOYbReYMQk1dWxByCJqDlr4uIR9dJKZdWvIvI1i2RZuLnQj_3YhbtaLDggWjLrmpolsAEs43ALqRvLgpmO
https://www.facebook.com/bidfoodfarutex/?__tn__=K-R&eid=ARDebQfHiVxfQ-nAf6X1GEXr56JE1iJpK2-IWLsKUnZ8vUZfylD49xrqZSm1l6AgaOwcXy449rnEwHRB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOCWw8GQBYa6NEs2MDFGNXTy2pXdwml91bM0TxPeNzhOfb4p6MOg0deAnjVTn9plDofoWpJg08qah59fy9PnS3M5mBim8eOjr1LAZRBOlleGrk6FFu1peZaX87229m6HMrL5SFvX--6HOLgXRwXxo064IqDFAtmlNl606NyV7uiFq2q1KI-B9RglTmHHIY_2j15zFa-lCctwvkNSJcWYT9VC-6xyQlrKCfBj5orrtlQYJZWG4NQV75mxX19Cr9YOEX8aFEH5eOYbReYMQk1dWxByCJqDlr4uIR9dJKZdWvIvI1i2RZuLnQj_3YhbtaLDggWjLrmpolsAEs43ALqRvLgpmO
https://www.facebook.com/Oerlemans-Foods-Polska-362094350489920/?__tn__=K-R&eid=ARBgUe4Rqf--G91zhk8y1Y0KYi_288kP3hxEwn88dwE2rdlfKvqfVZuEelAcoohTMkDlyQiI4ojEbu3S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOCWw8GQBYa6NEs2MDFGNXTy2pXdwml91bM0TxPeNzhOfb4p6MOg0deAnjVTn9plDofoWpJg08qah59fy9PnS3M5mBim8eOjr1LAZRBOlleGrk6FFu1peZaX87229m6HMrL5SFvX--6HOLgXRwXxo064IqDFAtmlNl606NyV7uiFq2q1KI-B9RglTmHHIY_2j15zFa-lCctwvkNSJcWYT9VC-6xyQlrKCfBj5orrtlQYJZWG4NQV75mxX19Cr9YOEX8aFEH5eOYbReYMQk1dWxByCJqDlr4uIR9dJKZdWvIvI1i2RZuLnQj_3YhbtaLDggWjLrmpolsAEs43ALqRvLgpmO
https://www.facebook.com/studiodomowaspizarnia/?__tn__=K-R&eid=ARBNme0bU4cUOeZl5w2sWhyw2jEncRA0tmNaFAsNPUIyc2iM5TAFezEyXXkkuplmX4qQRMBHBnfpknuR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOCWw8GQBYa6NEs2MDFGNXTy2pXdwml91bM0TxPeNzhOfb4p6MOg0deAnjVTn9plDofoWpJg08qah59fy9PnS3M5mBim8eOjr1LAZRBOlleGrk6FFu1peZaX87229m6HMrL5SFvX--6HOLgXRwXxo064IqDFAtmlNl606NyV7uiFq2q1KI-B9RglTmHHIY_2j15zFa-lCctwvkNSJcWYT9VC-6xyQlrKCfBj5orrtlQYJZWG4NQV75mxX19Cr9YOEX8aFEH5eOYbReYMQk1dWxByCJqDlr4uIR9dJKZdWvIvI1i2RZuLnQj_3YhbtaLDggWjLrmpolsAEs43ALqRvLgpmO
https://www.facebook.com/studiodomowaspizarnia/?__tn__=K-R&eid=ARBNme0bU4cUOeZl5w2sWhyw2jEncRA0tmNaFAsNPUIyc2iM5TAFezEyXXkkuplmX4qQRMBHBnfpknuR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOCWw8GQBYa6NEs2MDFGNXTy2pXdwml91bM0TxPeNzhOfb4p6MOg0deAnjVTn9plDofoWpJg08qah59fy9PnS3M5mBim8eOjr1LAZRBOlleGrk6FFu1peZaX87229m6HMrL5SFvX--6HOLgXRwXxo064IqDFAtmlNl606NyV7uiFq2q1KI-B9RglTmHHIY_2j15zFa-lCctwvkNSJcWYT9VC-6xyQlrKCfBj5orrtlQYJZWG4NQV75mxX19Cr9YOEX8aFEH5eOYbReYMQk1dWxByCJqDlr4uIR9dJKZdWvIvI1i2RZuLnQj_3YhbtaLDggWjLrmpolsAEs43ALqRvLgpmO
https://www.facebook.com/ChemaN-106351959417462/?__tn__=K-R&eid=ARCXcfKLPZnWsZWz-nKeTsgcbCEHj9B0O_hzDvBzwLkXomIqTmtbY7D0WPHw9Q7DJa8o0WYwhh3kNIKK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOCWw8GQBYa6NEs2MDFGNXTy2pXdwml91bM0TxPeNzhOfb4p6MOg0deAnjVTn9plDofoWpJg08qah59fy9PnS3M5mBim8eOjr1LAZRBOlleGrk6FFu1peZaX87229m6HMrL5SFvX--6HOLgXRwXxo064IqDFAtmlNl606NyV7uiFq2q1KI-B9RglTmHHIY_2j15zFa-lCctwvkNSJcWYT9VC-6xyQlrKCfBj5orrtlQYJZWG4NQV75mxX19Cr9YOEX8aFEH5eOYbReYMQk1dWxByCJqDlr4uIR9dJKZdWvIvI1i2RZuLnQj_3YhbtaLDggWjLrmpolsAEs43ALqRvLgpmO
https://www.facebook.com/InterceptorFotografia/?__tn__=K-R&eid=ARBvpmmlB6VhZXBeCJbQK5SSo_76AvH1w6E241mBVpFRCd5pACCwcRl2JFLe9lGl7YAuVygM-j9v5fQ_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOCWw8GQBYa6NEs2MDFGNXTy2pXdwml91bM0TxPeNzhOfb4p6MOg0deAnjVTn9plDofoWpJg08qah59fy9PnS3M5mBim8eOjr1LAZRBOlleGrk6FFu1peZaX87229m6HMrL5SFvX--6HOLgXRwXxo064IqDFAtmlNl606NyV7uiFq2q1KI-B9RglTmHHIY_2j15zFa-lCctwvkNSJcWYT9VC-6xyQlrKCfBj5orrtlQYJZWG4NQV75mxX19Cr9YOEX8aFEH5eOYbReYMQk1dWxByCJqDlr4uIR9dJKZdWvIvI1i2RZuLnQj_3YhbtaLDggWjLrmpolsAEs43ALqRvLgpmO


 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



Panel szkoleniowy został przeprowadzony dla uczniów Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. 

KEN w Sandomierzu. Dziękujemy Panu dyrektorowi Dariusz Łuszczak za udostępnienie pracowni 

technologicznej i przyjęcie naszych szkoleniowców w swej placówce. Dziękujemy też, Pani Wicedyrektor 

Ewie Jedlińskiej, za pomoc w organizacji szkolenia. Również dziękujemy, naszym partnerom 

Profesjonaliści od kuchni , Bidfood Farutex , Oerlemans Foods Polska , Domowa Spiżarnia - Studio 

Kulinarne , ChemaN , za wsparcie i dobre słowo. Pozdrawiamy z dobrym smakiem 

 

Realizację filmową wykonał Michał Mróz Interceptor Fotografia i Produkcja Filmowa 👏👏 

Dziękujemy ! 

 

 

11 listopada 2019 

odbył się konkurs kulinarny „Smaki gęsiny” w Chmielniku. To już IX edycja. 

Pani Alicja Adach Białowąs w imieniu Pana burmistrza Pawła Wójcika zaprosiła do jury konkursowego 

Macieja Musiała, Krzysztofa Zamczyka, Marka Skotnickiego oraz przyjaciela naszej Fundacji Norberta 

Wróbla. 

W konkursie wzięły udział Gminne Koło Gospodarzy w Górnie z potrawą: tatar z kieleckiej gęsiej piersi 

podany z tartymi plackami z białej rzepy, Koło Gospodyń Wiejskich Radlinianki z potrawą: flaczki z gęsich 

pipek z prażoną kaszą gryczaną i Koło Gospodyń Wiejskich Janowianki z „gęsimi nożkami w galarecie”. 

Tradycyjną gęś chmielnicką zaprezentowało Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Lubani, a gęś z 

kaszą po staropolsku Koło Gospodyń Wiejskich Kaczeńce. Wolską gąskę w duecie z kurkami leśnymi 

przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich Wola Jachowa. 

Ciekawą w nazwie i smaku potrawę „Nawet ptaki nadają się na flaki” wystawiło Koło Gospodyń Wiejskich 

w Śladkowie Małym, KGW Borzykowa częstowała gęsią faszerowaną z kaszą gryczaną i grzybami, a Koło 

Gospodyń Wiejskich Skorzeszanki „długo wyczekiwaną gęsią piersią naszej babci”. 



Tradycyjnie w chmielnickim konkursie zaprezentował się Klub Seniora z Chmielnika z potrawą: gęś 

faszerowana z surówką z kapusty czerwonej, gęś a jakże po kielecku Gospodarstwo Agroturystyczne 

„Daleko od szosy”. „Jesienną kompozycję” przygotowali Mateusz Gładyszewski i Dawid Zawadzki, a 

uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku- pierś z gęsi w towarzystwie jabłka nadziewanego 

bakaliami podana z zasmażaną charsznicką kapustą, nazwa potrawy „Kwaśno mi”. 

W kategorii kół gospodyń i gospodarzy wiejskich (KGiGW) pierwsze miejsce zajęło KGiGW z Lubani, tuż 

za nimi KGW Radlinianki, a trzecie miejsce dla KGW Skorzeszanki. W kategorii ogólnej zwyciężył Klub 

Seniora w Chmielniku, a drugie miejsce dla Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. 

Wyróżnienia przyznano dla KGW Śladków Mały, KGW Wola Jachowa, KGW Janowianki i Gospodarstwa 

Agroturystycznego „Daleko od szosy”. 

To był bardzo smaczny czas 🙂 

Tekst oryginalny na: https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp… 

 

 

 

16-17 listopada 2019 

Szkolenie certyfikowane  (panel 05) 

Za nami piąte szkolenie, które ze strony kulinarnej poprowadzili Tomasz Soczumski oraz Kamil 

Piwowarczyk natomiast w tajniki obsługi kelnerskiej uczniów wprowadziła Lucyna Janicka . Panel 

szkoleniowy został przeprowadzony dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach 

orazoraz uczniów Szkół Awans. 

Dziękujemy Pani dyrektor Małgorzata Banasik-Rusak za udostępnienie pracowni technologicznej. 

Dziękujemy też, naszym partnerom Nestle Professional, Bidfood Faruex, Oerlemans Foods Polska, Studio 

Kulinarne - Domowa Spiżarnia, Cheman, za wsparcie i dobre słowo. Pozdrawiamy z dobrym smakiem !! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.chmielnik.com%2Fasp%2Fpl_start.asp%3Ftyp%3D13%26menu%3D510%26dzialy%3D510%26akcja%3Dartykul%26artykul%3D7717%26fbclid%3DIwAR04OPCYxoOeOWmZTULA8K1-EXbaJfMlfC-rUGMGFseGN7DgEwcDp460mtc&h=AT0TtN1wB7BY0IJ8emHtARZ-IOGEk3eU2lLMAzTEQXK0ItT73PazAxrFew6fZV2lg0XwDX-ZwaxH3IE5LxUGCoxMdg7Dr1ZC1ZQdK9QO-n8HjeedmT3amNj-hI0iaCrqpZpFdEh7Z8Qn1-UkZzrKE971AhHI3ohaGELRcbdVNp6NH4WNNzcHG8Xn-Op9KBCZ1SAYPlTJBLxSB2dg8bd0FmCEBM9FwMnYrGvbCDoyqzBg0pkcrbZp7XSk95sGJne7EJQ13drLt5yTJcE2VW2NFxX16JUyGF1XhSdM6dMWKX1J1SSa9iWMvYZJkei1iXIH5gUper8u2jPxIWhd_an9No_rGuGPvXy068HS7Kh6JByXchCeFuDQi-FZmxPhnsWeIIHyV3hkF5HZHicBcLgo3dMSUrguWJwLjwhPIviwdqSSOIp_1t24UNdYf9wMYSV4bVvuCxWdjQzs_8IwYUWYlbc1vmnUD4XJC8s7s2YSj1km981CY3Ka7Fti-FGWYpVkekvp3vE0Pa--GB7FVm4bhWaam1SLJa09zEMleMNcI0dsj0n2dqwcICRjx6No7JVaZKFVNBXxr3Vw87TVZcpDMJCyIBl3vArKxerBKbT68LotkcqMHH7UMgETXjd3ODIclFwlCwMI
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3900657999959560&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDRklE_oYLfCm-ahecg3qXnsXTCDTplq16Kx6jYxtEp1CslQxTuxR3Dh4IAA1LdDDdR0FyeTfivkNpp3ipeiQMFkiJqjEAKmUvDILvBBr3v4e3UH-Py9x9cV3hUUHQMJDBkRs_lmx7nM6rOdh7CXp4EPqmwqlxJtBhysEtISlMbqrWQA9iEJAJWNUwCJPW3mS-wK3CmcbkSt6iA0jFDW6l2EGh47OyEqSx6BlHiU0V87IdSGNQwi4I8UqPx__Xv_vhaj1Nr7Fy2ebdfKndXd7D-d-fTwtBl1DwG3H0lk04HlZfP5gY0GLCT9Hp__O13A_gc0kZERES_nO2wEbwng2LgaHMsol9Wd_Z9w12QJxdXTlt1JbDpXbOp08chFkkfrTx8FvZ40oighPV2wXsmM24uny52zgts6yjPXj5EEItjzSpSvelC76xdmGlFkvhk8mzi5GXfmyJKYGq4eW64mPP4-g&__tn__=-UC-R


Autor zdjęć: Bartłomiej Piwoński 

https://www.facebook.com/piwonskie 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/piwonskie?__tn__=K-R&eid=ARBGKBboE7yveM7QjLnGrBk3sPYK4KKJacEYRgfF2M5R5ojlElhWZNeq9VdYSxB9TF1F4ybHr23FCfbD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRklE_oYLfCm-ahecg3qXnsXTCDTplq16Kx6jYxtEp1CslQxTuxR3Dh4IAA1LdDDdR0FyeTfivkNpp3ipeiQMFkiJqjEAKmUvDILvBBr3v4e3UH-Py9x9cV3hUUHQMJDBkRs_lmx7nM6rOdh7CXp4EPqmwqlxJtBhysEtISlMbqrWQA9iEJAJWNUwCJPW3mS-wK3CmcbkSt6iA0jFDW6l2EGh47OyEqSx6BlHiU0V87IdSGNQwi4I8UqPx__Xv_vhaj1Nr7Fy2ebdfKndXd7D-d-fTwtBl1DwG3H0lk04HlZfP5gY0GLCT9Hp__O13A_gc0kZERES_nO2wEbwng2LgaHMsol9Wd_Z9w12QJxdXTlt1JbDpXbOp08chFkkfrTx8FvZ40oighPV2wXsmM24uny52zgts6yjPXj5EEItjzSpSvelC76xdmGlFkvhk8mzi5GXfmyJKYGq4eW64mPP4-g


 

 

 

 

Za nami piąte szkolenie, które ze strony kulinarnej poprowadzili Tomasz Soczumski oraz Kamil Piwowarczyk 

natomiast w tajniki obsługi kelnerskiej uczniów wprowadziła Lucyna Janicka . Panel szkoleniowy został 

przeprowadzony dla uczniów Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im.Danuty Siedzikówny"Inki" oraz 

uczniów Centrum Kształcenia Awans. 



Dziękujemy Pani dyrektor Małgorzata Banasik-Rusak za udostępnienie pracowni technologicznej. 

Dziękujemy też, naszym partnerom Profesjonaliści od kuchni , Bidfood Farutex, Oerlemans Foods , Studio 

Kulinarne - Domowa Spiżarnia, ChemaN , za wsparcie i dobre słowo. Pozdrawiamy z dobrym smakiem !! 

 

Autor filmu: Interceptor Fotografia i Produkcja Filmowa :) 

https://www.youtube.com/watch?v=G-A8iR044GY 

  

 

21-22 listopada 2019 

Szkolenie certyfikowane (panel 06) 

Za nami szóste szkolenie, które ze strony kulinarnej poprowadzili Rafał Korus i Łukasz Wasik natomiast  

w tajniki obsługi kelnerskiej uczniów wprowadziła Lucyna Janicka . Panel szkoleniowy został 

przeprowadzony dla uczniów Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu. 

Dziękujemy Panu dyrektorowi Dariusz Łuszczak za udostępnienie pracowni technologicznej i przyjęcie 

naszych szkoleniowców w swej placówce. Dziękujemy też, Pani Agacie Łuczak, za pomoc w organizacji 

szkolenia. Dziękujemy też, naszym partnerom Nestle Professional, Bidfood Faruex, Oerlemans Foods Polska, 

Studio Kulinarne - Domowa Spiżarnia, Cheman, za wsparcie i dobre słowo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G-A8iR044GY
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3949385775086782&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARASGz0PrpE83Ssziy26O2SGt7gRGAUdK7idN1NVIMZ4U_Gl3T4Z7goDWhmfz7X96d945J-iI_BBRN8UyIJoxxaWLlPI2bDFmKP2rMmTfmi7l2i81SNoyIcybt_KvSHHuvjiZSOy0drKyN9uPs8MnOpzSoqIyP3I_jycsmQVfRB4c95yebgyO0-4TvX52LdbtBOHX5v9iy8DnURvGsSHqaeKCmphbbo_RNgHtfXtVvoqruRdcPadVW6KprS5cRKKFNc6Dh5e1GVbWMqmjqq8t39qSvDYheN-OzFF8oxV0nt4wVG5_TanLvonn6OWBLSPkfxpibSTnnfb0AnyM-Zkhsd6lafxUlUwVwwX1mocWufCLLs_TxdyCUSNR9TDdXa25P6G-mOKpyNn_urJM2O-ypAP4yZwEQe3Z63s0deJC0OXTcAw2BGiIUMmCFkMywWCN0WWZFB9j7T-Qe481Vfara7FmA&__tn__=-UC-R


 

 

 



 

 

28 grudnia 2019 

Miło nam poinformować, że nasz konkurs patronatem honorowym objęły najwyższe władze województwa 

oraz miasta. Dziękujemy Panu Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu , Panu Prezydentowi Miasta Kielce 

Bogdanowi Wencie oraz głównemu Świetokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty Kazimierzowi Mądzik za 

przychylność do naszych działań. Uczniowie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i do 

działania 🙂 Czekamy na Wasze zgłoszenia do 17 stycznia 2020 r. 

 

 

https://www.facebook.com/fundacjakulinarnakielce/posts/3998680466823979?__xts__%5B0%5D=68.ARCvsaNh2LXw3Ycrl2z30jENqBtpsN7MxT8RsD2IHiWrxwHn3ggMWRXPohCmTKB321cWGOJwvmFikzLG_w_dksAB3_9wFAjYBCp1lGpRxdmsg_0Vd25QR-Wh4MOCdzkLDfJ79cwoy1fdNKs3fcpvYe9yY3tehJxmi2HVOjG4Gemk7F_cCWveX0bAA9GIwBQw9tUMHiXeLf0QOSUTNISG_P6HsXKgEGZSV048oJhka9JMHcehjBWfOytTYbD3uapDofY3dmyIybMG8eDFTt8qkTgjxQmXtLH12P83mlNztZ6gxwoTFpxQi5BoAM98KRDB_Q-LoFgH62_zyAkc3XnZuYgBy1EQ&__tn__=-R


 

 

 

 

5.  Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego: 

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 

 

6. Informacja o podjętych  uchwałach: 

a) Zarząd Fundacji obradował 4 razy w 2019 roku i podjął następujące uchwały: 

- Uchwała nr 1 /2019 Zarządu Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 3 stycznia 2019 

roku ws. sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2018, 

- Uchwała nr 2/2019 Zarządu Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 3 stycznia 2019 

roku ws. przyjęcia planu pracy na rok 2019, 

- Uchwała nr 3 /2019 Zarządu Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 3 stycznia 2019 

roku ws. sporządzenia sprawozdania  merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2018 



- Uchwała nr 4/2019 Zarządu Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 3 stycznia 2019 

roku ws. organizacji II Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego  JUNIOR CULINARY CAP  

- Uchwała nr 5 /2019 Zarządu Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 3 stycznia 2019 

roku ws. przystąpienia do realizowanego przez ZDZ w Kielcach projektu   

- Uchwała nr 6 /2019 Zarządu Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 20 lutego 2019 

roku ws. organizacji konkursu Bitwa na Smaki 

- Uchwała nr 7/2019 Zarządu Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 20 lutego 2019 

roku ws. uczestnictwa w Dniach Otwartych Akademii Kulinarnej Farutex w Krakowie 

- Uchwała nr 8/2019 Zarządu Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 20 lutego 2019 roku 

ws. współorganizacji Kolacji Degustacyjnej w Kielcach 

- Uchwała nr 9/2019 Zarządu Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 20 lutego 2019 roku 

ws. udziału w Dniach Otwartych Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi 

- Uchwała nr 10/2019 Zarządu Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 20 lutego 2019 roku 

ws. udziału w jury konkursu pn. „Wariacje Drożdżowe” 

- Uchwała nr 11 /2019 Zarządu Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 30 grudnia 2019 

roku ws. sporządzenia sprawozdania  merytorycznego z działalności Zarządu  za rok 2019 

 

b) Rada Fundacji obradowała 2 razy w roku 2019 i podjęła następujące uchwały: 

- Uchwała nr 1/2019 Rady Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 3 stycznia 2019 

roku ws. przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2018, 

- Uchwała nr 2/2019 Rady Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 3 stycznia 2019 

roku ws. przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji 

za rok 2018, 

- Uchwała nr 3/2019 Rady Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 3 stycznia 2019 

roku ws. planu pracy Zarządu na rok 2019, 

- Uchwała nr 4/2019 Rady Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy z dnia 30 grudnia 2019 

roku ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2019. 

 

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

Przychody ogółem:  

W tym: 

      Z darowizn:  0,00 zł 

      Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: brak 

      Z działalności gospodarczej: brak 

 

8. Informacje o poniesionych kosztach: 

Koszty działalności statutowej: 5 834,35 zł 



Koszty administracyjne:  zł 

Koszty prowadzonej działalności gospodarczej: brak 

 

9.  Informacje o zatrudnionych: 

Liczba zawartych umów ogółem: 0 

- umowy o pracę – 0 

- umowy cywilno-prawne – 0 

 

10. Informacje o wynagrodzeniach: 

a) Łączna kwota wynagrodzeń: 0,00zł  

W tym:  

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 0,00zł 

- nagrody: 0 zł 

- premie: 0 zł  

- z tytułu umów cywilno-prawnych: 0, 00zł  

b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:  

- Członkom zarządu:  0,00zł 

- Członkom innych organów fundacji: 0,00 zł 

 

11. Informacje o udzielonych pożyczkach: 

Fundacja nie udzielała pożyczek. 

 

12. Informacje o posiadanym majątku:  

a) Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Kwota: ………… zł  zł, Bank: …………………………… 

 

b) Informacja o wartości posiadanych papierów wartościowych: 

Fundacja nie nabywała żadnych obligacji ani też nie objęła żadnych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego  

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: 

Fundacja w 2019 roku nie nabyła żadnych nieruchomości. 

d) Informacja o nabytych innych środkach trwałych: 

Fundacja w 2019 roku nie nabyła żadnych środków trwałych. 

e) Informacja o nabytych środkach trwałych niskocynowych: 

Fundacja w 2019 roku nie nabyła żadnych środków niskocynowych.  

f) Informacje o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych do celów statystycznych:  



   Aktywa: 0,00 zł 

   Zobowiązania: 0,00 zł 

 

13. Dane dotyczące działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe   i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz   o wyniku finansowym tej działalności: 

 Fundacja w 2019 roku nie realizowała żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe lub 

samorządowe. 

 

14. Informacja dotycząca rozliczeń fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:  

 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych i innych świadczeń: 0,00 zł. 

15. Informacje o kontrolach i ich wynikach: 

  W 2019 roku w okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.  

 

 

 

 

 

 


