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Mamy tak wiele

Narcyz2002
a Nominowanych było 13 pań.
Wszystkie nominowane zostały
laureatkami. Była wśród
nich Ewa Malek-Piotrowska,
wiceprezes zarządu Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, od tego
czasu mocno związana z kapi-
tułą nagrody. Jest najczęściej
wybierana jej przewodniczącą.

Narcyz 2003
a To 12 nominowanych pań
i 12 laureatek, wśród nich m.in.
Krystyna Bochenek.

Narcyz 2004
a Było 10 nominowanych.
Wybrano 5 laureatek.
Laureatką Narcyza została
wtedy m.in. Maria Meyer,
znana aktorka chorzowskiego
Teatru Rozrywki.

Narcyz 2005
a Na 14 nominowanych,
4 panie zostały laureatkami.
Była wśród nich m.in. Teresa
Mokrysz, prezes MOKATE SA.

Narcyz 2006
a Kapituła nominowała 15
pań i spośród nich wyłoniła 5
laureatek. W 2006 roku Narcy-
za otrzymały m.in. prof. Geno-
wefa Grabowska oraz Krystyna
Szaraniec, dyrektor Teatru Ślą-
skiego w Katowicach.

Narcyz 2007
a Spośród 13 nominowanych,
6 pań zostało laureatkami,
m.in. prof. dr hab. n. med.
Ewa Małecka-Tendera 0raz
senator Maria
Pańczyk-Pozdziej.

Narcyz 2008
a To 15 nominacji oraz 5 lau-
rów, m.in. dla minister Elżbiety
Bieńkowskiej, prof. Krystyny
Doktorowicz, wiceprezydent
Katowic Krystyny Siejnej.

Narcyz 2009
a 11 nominowanych i
5 laureatek, a wśród nich m.in.
doktor Jolanta Markowska-Gra-
bowska (Hospicjum Cordis),
Magdalena Piekorz, prof. Vio-
letta Skrzypulec, prof. Joanna
Wnuk-Nazarowa.

Narcyz 2010
a 10 nominacji i 5 laureatek,
m.in. prof. Anita Olejek, prezes
WFOŚiGW Gabriela Lenarto-
wicz, prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik oraz wice-
prezydent Rybnika Joanna
Kryszczyszyn.

10 lat zhistorii
złotegokwiatu

a TO SAMORZĄD GOSPODARCZY
Izba jest organizacją samorządu
gospodarczego, reprezentującą inte-
resy gospodarcze zrzeszonych w niej
podmiotów w zakresie ich działalności
wytwórczej, handlowej, budowlanej
i usługowej, także wobec organów
państwa. Liczy 146 członków.
a

Interesy Członków Izby przed wła-
dzami lokalnymi. Firmy członkow-
skie na targach i wystawach.

a

Giełdy, wystawy i prezentacje firm,
konkursy i nagrody „Czarny Dia-
ment”, „Narcyz”, a także szkolenia
i seminaria, spotkanie robocze
„Przy kawie”, spotkania integracyjne
i promocyjne Członków Izby.
a

Z Izbami Gospodarczymi krajowymi
i zagranicznymi, z urzędami miast
i gmin, jak również z samorządami
gospodarczymi.

a

O imprezach targowych i wysta-
wach, o szkoleniach i seminariach,
o firmach poszukujących partnerów
do współpracy w kraju i za granicą.
a

Legalizację dokumentów, podpis
elektroniczny SIGILLUM,
prowadzi doradztwo dotyczące
zamówień publicznych i spraw
obywatelskich. Jest akredytowanym
ośrodkiem KRAJOWEGO SYSTEMU

USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW.

w którym
BEZPŁATNIE można uzyskać
informacje m.in. na temat
podejmowania i wykonywania oraz
rezygnacji z prowadzenia działalnoś-
ci gospodarczej, a także możliwości
uzyskania wsparcia na realizację
projektów unijnych.
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JAKDZIAŁA IZBAPRZEMYSŁOWO-HANDLOWARYBNICKIEGOOKRĘGUPRZEMYSŁOWEGO

WODZISŁAWŚLĄSKI -2002r.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-2004r. ŻORY-2005r.

KATOWICE-2007r.

RYBNIK-2006r.

RACIBÓRZ-2008r.

RYBNIK-2010r.ŻORY-2009r.

RACIBÓRZ-2003r.

01024746/00


