Niezale¿na i wolna.
Bez mê¿czyzny!
Aktorka Beata Tyszkiewicz przyznaje ,¿e czasem brakuje jej
mi³oœci. Ale nic w swoim ¿yciu nie zamierza zmieniaæ

Czytaj w pi¹tek w dodatku telewizyjnym „Echa Dnia”

WALUTY skup
USD
EUR
CHF

2,80
3,90
2,83

LICZBA DNIA: POCZTA POLSKA CHCE ZAMKN¥Æ 1,5 TYSI¥CA SWOICH PLACÓWEK NA WSI I
W MA£YCH MIASTECZKACH. Z KA¯DYCH 10 A¯
9 PRZYNOSI TAM STRATY

sprzeda¿

2,87
3,98
2,89

Œrednie ceny w kieleckich kantorach

Kielecki hotel
najlepszy
Jacek Kowalczyk, dyrektor
Departamentu
Promocji, Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzêdu
Marsza³kowskiego w Kielcach:
- To wielki zaszczyt,
¿e akurat kielecki
hotel okaza³ siê
najlepszy w Polsce.
Moja decyzja o tym,
¿eby nadaæ temu
obiektowi czwart¹
gwiazdkê, by³a jak
widaæ w pe³ni uzasadniona, bo teraz
tê opiniê podzielili
tak¿e klienci, którzy
w kieleckim Qubusie nocowali. Warto
pamiêtaæ, ¿e to by³
w ogóle pierwszy
œwiêtokrzyski hotel,
któremu tê czwart¹
gwiazdkê przyzna³em.

O wybornych i obfitych
œniadaniach podawanych
tutaj rano internauci
pisz¹ pozytywnie we
wszystkich jêzykach
œwiata, a potwierdzaj¹ to
tak¿e przedstawiciele
najwiêkszego na œwiecie
portalu turystycznego,
pozwalaj¹cego
rezerwowaæ noclegi,
przeloty i wycieczki, czyli
Expedia.com. Ten hotel
mieœci siê w Kielcach i w
tym roku wœród 114
tysiêcy obiektów na
œwiecie zosta³ uznany za
najlepszy w Polsce, ósmy
w Europie i 32 na
œwiecie.

T

ym hotelem jest kielecki
Qubus, jedyny, który jak
dot¹d w Kielcach, mo¿e siê pochwaliæ czterema gwiazdkami.
W ubieg³ym tygodniu w hotelowej sali konferencyjnej odby³a
siê uroczystoœæ wrêczenia dyrektorowi obiektu Wojciechowi
Wróblewskiemu nagrody Expedia Insider’s Select.
- Jestem dumna, ¿e tê nagrodê mogê wrêczyæ akurat
kieleckiemu hotelowi. Goœcie z
ca³ego œwiata, którzy zamówili
w nim noclegi zostawili w Internecie mnóstwo ocen i to najczêœciej pozytywnych. My
w³aœnie w ten sposób zbieramy
oceny i wybieramy najlepsze

n

Wojciechowi Wróblewskiemu, dyrektorowi kieleckiego hotelu Qubus, nagrodê Expedia Insider’s Select wrêczy³a market manager Poland firmy Expedia Agnieszka Sapa.
hotele. Nie poprzez „widzimisiê” jakiejœ komisji, tylko poprzez oceny klientów, którzy
nocowali w danym hotelu. Ju¿
sam fakt, ¿e tylu goœci chcia³o
w Internecie dokonaæ oceny
kieleckiego Qubusa, dobrze o
nim œwiadczy, a dodatkowo
by³y to w wiêkszoœci wpisy pozytywne. Klienci chwalili doskona³¹ lokalizacjê i obs³ugê. Bardzo dobrze oceniaj¹ podawane
tutaj œniadania. Ja sama to
zreszt¹ potwierdzam, próbowa³am - wyjaœnia³a zasady wyboru najlepszego hotelu w Polsce market manager Poland
firmy Expedia, Agnieszka Sapa, która cieszy³a siê z nagrody

Innowacje bli¿ej nas
J

u¿ jutro, 4 listopada, w
Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbêdzie siê
seminarium z cyklu „Innowacje
bli¿ej nas”. Wydarzenie to,
wraz z III edycj¹ konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”, sk³ada siê na corocznie realizowany przez Fundacjê Innowacji i Rozwoju projekt „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju”.
Organizowane od 2008 roku przedsiêwziêcie adresowane jest do szerokiego grona
podmiotów stawiaj¹cych na
rozwój i pragn¹cych wykazaæ
siê innowacyjnoœci¹, a jego
celem jest identyfikowanie i
promowanie dzia³añ i inicjatyw
o charakterze innowacyjnym i
rozwojowym. Co najwa¿niejsze, udzia³ w seminarium jest

Fot. Dawid £ukasik

n
Numer jeden w Polsce, osiem w Europie i wysoka pozycja
w œcis³ej œwiatowej czo³ówce - tak oceniono nasz hotel Qubus

bezp³atny dla wszystkich
uczestników.
Czêœæ spotkania stanowiæ
bêd¹ miêdzy innymi wyk³ady
zwi¹zane z szeroko pojêt¹ tematyk¹ innowacyjnoœci oraz
rozwoju, na które organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich goœci. Podczas seminarium bêdzie mo¿na równie¿ uzyskaæ

równie¿ dlatego, i¿ sama z pochodzenia jest kielczank¹.
- To, ¿e w moim rodzinnym
mieœcie mogê wrêczyæ nagrodê dla najlepszego hotelu w
Polsce, jest tym bardziej mi³e podkreœla³a z dum¹.
Firma Expedia kontroluje
najwiêksze ogólnoœwiatowe
portale, poprzez które mo¿na
zamówiæ noclegi, wycieczki
oraz bilety lotnicze. Jej marki
to oprócz Expedia.com, tak¿e
Hotels.com, Hotwire.com,
eLong.com, Classic Vacations, Venere.com oraz Expedia Corporate Travel.
Jaros³aw PANEK
panek@echodnia.eu

Rejestracja
informacje dotycz¹ce pozyskiwania dotacji, które pozwol¹
sfinansowaæ innowacyjne projekty.
W ydar zeniem tego dnia
stanie siê zapewne og³oszenie wyników i listy laureatów
edycji regionalnej konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji i
Rozwoju - 2010”.

Rejestracja na stronie
internetowej www.liderzyinnowacji.pl. Udzia³ w seminarium jest bezp³atny.
Dodatkowo wœród wszystkich uczestników seminarium
zostan¹ rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe.
/jap./

GOR¥CA CENA: MIÓD WIELOKWIATOWY KOSZTUJE TERAZ W
SKLEPACH DU¯EJ SIECI 11,99
ZA S£OIK 900-GRAMOWY

