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Wręczono złote medale
za innowacyjność
Rzeszów
W ratuszu wręczono wczoraj
Złote Medale Akademii Polskiego Sukcesu. Otrzymali je
m.in. samorządowcy, biznesmeni i naukowcy.
Pod hasłem „Udział samorządu terytorialnego w realizacji
planu odpowiedzialnego rozwoju” w rzeszowskim ratuszu
odbyła się wczoraj debata zorganizowana we współpracy ze
Stowarzyszeniem Polski Klub
Biznesu i Fundacją Akademia
Polskiego Sukcesu. Jej uczestnicy
zastanawiali
się
nad udziałem samorządów
w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Dyskutowali także
o Podkarpaciu, jako regionie
szans i odpowiedzialnego rozwoju.
- Wybór Rzeszowa na miejsce debaty nie był przypadkowy. To tu powstała Dolina Lotnicza, to miasto niezwykle innowacyjne, którego władze
zwracają się w kierunku nowoczesnego biznesu. Dziś
z całą pewnością jest to już nie
tylko stolica innowacji, ale
także sukcesu – mówi dr Franciszek Gaik, prezes zarządu
Fundacji Akademia Polskiego
Sukcesu.

- Warto jest wzorować się
na tak małych innowacjach,
które widzimy na co dzień, jak
chociażby tutejsze, kwiatowe
kosze na śmieci – zwraca uwagę prof. Henryk Skarżyński,
prezydent Fundacji Akademii
Polskiego Sukcesu.
Po debacie wręczono Złote
Medale Akademii Polskiego
Sukcesu. Otrzymali je: marszałek województwa Władysław Ortyl, miasto Rzeszów,
przewodniczący Rady Miasta
Rzeszowa Andrzej Dec, prof.
Tadeusz Markowski, rektor
Politechniki Rzeszowskiej,
prof. Sylwester Czopek, rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr hab. med. Kazimierz
Widenka, kierownik kliniki
kardiochirurgii przy szpitalu
na ul. Lwowskiej, Julian
Ozimek, burmistrz gminy
i miasta Nisko oraz przedsiębiorcy - Marta Półtorak i Ryszard Ziarko.
- Polska mentalność jest taka, że często skupiamy się
na porażkach. Tymczasem
musimy się nauczyć cieszyć
z sukcesów i je promować –
podsumował prof. Michał
Kleiber, przewodniczący rady
Akademii Polskiego Sukcesu,
były prezes Państwowej Akademii Nauk. a ¹
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