
OFE RU JE MY:
• Wy na jem atrak cyj nych po wierz chni biu ro wych

i tech no lo gicz no -ma ga zy no wych,
• Kon ku ren cyj ne ce ny wy naj mu po wierz chni kon -

fe ren cyj no -szko le nio wych z za ple czem ho te lo -
wym,

• Kom for to we i wi do ko we sa le kon fe ren cyj no-szko -
le nio we,

• Do stęp do da nych o prze strzen nym roz kła dzie od -
bi cio wo ści z ra da ru me te o ro lo gicz ne go w ce lu
roz poz na nia stref opa du i burz,

• Ba da nia pa ra me trów wo dy: fi zy ko che micz nych,
mi kro bio lo gicz nych, hy dro bio lo gicz nych i sen so -
rycz nych w akre dy to wa nym la bo ra to rium,

• Tran sfer tech no lo gii po mię dzy Par ka mi a oto cze -
niem biz ne su i oś rod ka mi aka de mic ki mi, da ją cy
moż li wość bez poś red niej sy ner gii,

• Współ pra cę z oś rod ka mi ba daw czo-na u ko wy mi,
• Wa run ki do ko o pe ra cji dla pod mio tów dzia ła ją -

cych w bran ży wod nej, 
• Pro pa go wa nie od na wial nych źró deł ener gii i efek -

tyw no ści ener ge tycz nej,
• Do sko na łą ko mu ni ka cję dzię ki bli sko ści au to strad

A4 i A1, Dro go wej Tra sy Śred ni co wej, ko mu ni ka cji
miej skiej, ko le jo wej oraz Ka to wi ce Air port, Ba li ce-
Kra ków,

• Kom plek so wą ofer tę biu row ca kla sy A+ z fun kcjo -
nal ny mi wnę trza mi wraz ze stre fą re lak su i kre a -
tyw no ści,

• 500 miejsc par kin go wych i be zdo ty ko wą myjnię.

Do sko na ła lo ka li za cja przy głów nych ar te riach ko mu ni ka cyj nych re gio nu: DTŚ oraz au to stra dach A1 i A4 sta no wi
szcze gól ny ma gnes dla przed się biorstw, któ re pra gną zna leźć sie dzi bę swo jej fir my w no wo czes nym oto cze niu,
pre sti żo wej lo ka li za cji i na bar dzo atrak cyj nych wa run kach – przy uli cy Że liw nej 38 w Ka to wi cach. Na klien tów Par -
ków Tech no lo gicz nych cze ka 500 miejsc par kin go wych, au to myj nia oraz kom plek so wa in fra struk tu ra. W szcze gól -
no ści za pra sza my fir my sek to ra MŚP fun kcjo nu ją ce w bran żach po wią za nych z efek tyw no ścią ener ge tycz ną oraz
bran żą wod ną.

W zie lo nym ser cu Ka to wic przy uli cy Że liw nej 38 znaj -
du ją się: Park Prze my sło wo -Tech no lo gicz ny EkoE ner -
gia-E fek tyw ność oraz Park Tech no lo gicz ny Ekoe ner gia
– Wo da – Bez pie czeń stwo, któ re go ob szar obej mu je
rów nież Cen trum Ba daw czo -E du ka cyj ne Eko cen trum
w Go czał ko wi cach -Zdro ju. Dzię ki środ kom unij nym
po zy ska nym w ra mach RPO WŚ na la ta 2007-2013 Za -
łę że, dziel ni ca Ka to wic, zy ska ło cen trum no wych tech -
no lo gii, bo właś nie w tym miej scu swo je sie dzi by
znaj du ją in sty tu cje i fir my zwią za ne z efek tyw no ścią
ener ge tycz ną oraz och ro ną, pro duk cją oraz uzdat nia -
niem naj cen niej sze go od wie ków do bro dziej stwa na -
szej pla ne ty – wo dy.
W ra mach Par ków Tech no lo gicz nych przy uli cy Że liw -
nej 38 pro po nu je my wy na jem po nad 10 ty się cy me -
trów kwa dra to wych no wo czes nych i bar dzo
fun kcjo nal nych po miesz czeń. Swo je miej sce zna laz ły
tu już fir my z wie lu klu czo wych branż: no wo czes ne la -
bo ra to ria ba daw cze, Cen tra Kon fe ren cyj ne oraz ma li
i śred ni przed się bior cy. 
Ekoe ner gia Si le sia S.A. ja ko przed się bior stwo przy jaz -
ne śro do wi sku i lu dziom ini cju je wy ko rzy sty wa nie naj -
no wszych roz wią zań w gos po dar ce ener gią oraz
pro pa gu je zwię ksza nie udzia łu ener gii ze źró deł od na -
wial nych w bi lan sie ener ge tycz nym. W tym ce lu prze -

pro wa dza ne są szko le nia oraz cy kle kon fe ren cji te ma -
tycz nych po wią za nych z bran żą wod ną oraz efek tyw -
no ścią ener ge tycz ną. Za pra sza my do współ pra cy
wszyst kie fir my po wią za ne z ww. bran ża mi. Obec nie
dla firm te ma tycz nie spój nych z dzia ła nia mi Par ku
pro po nu je my pro mo cyj ne wa run ki naj mu po wierz -
chni biu ro wych oraz sa li kon fe ren cyj nych. Ma jąc na
uwa dze tran sfer wie dzy bę dzie my za pra szać do Par ku
przed sta wi cie li na u ki i tech ni ki w ce lu pre zen ta cji no -
wych in no wa cyj nych roz wią zań tech no lo gicz nych.

Po byt wszyst kim na szym klien tom oraz ich go ściom
uprzy jem ni re no mo wa na re sta u ra cja oraz mnó stwo
prak tycz nych udo god nień, któ re ofe ru ją dwa par ki.
Wśród nich nie za brak nie nies po dzia nek: zie lo nej stre -
fy wy po czyn ku z za ry bio nym oczkiem wod nym, re pre -
zen ta cyj nej fon tan ny wi ta ją cej go ści od wie dza ją cych
głów ny bu dy nek, a tak że sze ściu uli, w któ rych pszczo -
ły pro du ku ją mar ko wy miód „Że liw na 38”. 
Dzia ła jąc w ra mach Gru py Ka pi ta ło wej Gór no ślą -
skie go Przed się bior stwa Wo do cią gów S.A. Ekoe ner -
gia Sile sia S.A. ad mi ni stru je dwo ma Par ka mi
Tech no lo gicz ny mi w Ka to wi cach oraz Cen trum Ba -
daw czo-Eduka cyj nym z ba zą noc le go wą w Go czał -
ko wi cach -Zdro ju.

PARKI TECHNOLOGICZNE – PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą
zapraszamy: 
• do osobistych odwiedzin w Katowicach

przy ulicy Żeliwnej 38. 
• do kontaktu telefonicznego pod numerem

502 723 127
• na nasze strony internetowe

www.zeliwna38.pl,
www.ekoenergiasilesia.pl, 

• na fanpage na Facebooku: 
Żeliwna 38, Ekocentrum 
Centrum Badawczo- Edukacyjne

No wo czes ne sa le kon fe ren cyj ne to je den z atu tów Na szych Par ków Fot. Kla u dia Pie cuch


