
Oto czo ny zie le nią, choć po ło żo ny w ser cu Ka to wic – to tu przy uli cy
Że liw nej 38 znaj du je się no wo czes ny Park Tech no lo gicz ny Ekoe ner -
gia Wo da Bez pie czeń stwo. Dzię ki środ kom uni j nym Za łę że, dziel ni ca
Ka to wic, zo sta nie 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 ochro -
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 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 oraz Cen trum
Kon fe ren cyj ne Że liw na 38.

Sto so wa ne no we tech no lo gie, poz wa la ją na wdra ża nie in no wa cyj -
nych roz wią zań z wie lu dzie dzin na u ki i gos po dar ki. 

W Par ku sie dzi bę zna laz ła La Can ti na Bi stro Wi ne & Fo od, Kuch nia
śró dziem no mor ska, pol ska, azja tyc ka, „De li ka te sy” i spe cja li stycz ny
sklep wi niar ski.

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.

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. administrujemy dwo ma Par ka mi Tech no lo gicz ny mi
w Ka to wi cach oraz Cen trum Ba daw czo-Edu ka cyj nym z ba zą noc le go wą
w Go czał ko wi cach-Zdro ju.

WSZYST KIE FIR MY ZA IN TE RE SO WA NE WSPÓŁ PRA CĄ ZA PRA SZA MY: 

- oso bi stych od wie dzin w Ka to wi cach przy uli cy Że liw nej 38. 

- do kon tak tu te le fo nicz ne go pod nu me rem + 48 644 301 632

- na na sze stro ny in ter ne to we www.ze liw na38.pl, 

www.ekoe ner gia si le sia.pl, 

- na fan pa ge na Fa ce bo o ku: Że liw na 38, Eko cen trum Cen trum 
Ba daw czo- Edu ka cyj ne

OFE RU JE MY:
- Atrak cyj ne i 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,

- Trans fer 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,

- Wy na jem po wierz chni biu ro wych i tech no lo gicz no-ma ga zy no wych,

- 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 Katowice
Airport i Balice-Kraków,

- 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 bez do ty ko wą myj nię.

ME TRO PO LIA 
W ZA SIĘ GU RA DA RU
Na sza fir ma przy czy nia się rów nież do roz wo ju sy -
ste mu pro gno zo wa nia za gro żeń hy dro lo gicz nych
i me te o ro lo gicz nych, zwią za nych z wy stę po wa -
niem burz i sil nych opa dów.
Zlo ka li zo wa ny w Go czał ko wic kim Eko cen trum ra -
dar me te o ro lo gicz ny poz wa la na roz poz na nie stref
opa du w pro mie niu 100 km od Go czał ko wic-Zdro -
ju. Ra dar umoż li wia tak że iden ty fi ka cję za gro że nia
gra dem. W ten spo sób przy czy nia my się do po pra -
wy bez pie czeń stwa hy dro me te o ro lo gicz ne go Re gio -
nu, ofe ru jąc jed no cześ nie do stęp do da nych
ra da ro wych. Chce my, by nasz ra dar stał się nie tyl -
ko na rzę dziem pro gno stycz nym, ale rów nież, by po -
ma gał jed nost kom na u ko wym w udo sko na la niu

pro gnoz me te o ro lo gicz nych oraz wy po sa ża niu no -
wych kadr w umie jęt ność ob słu gi i in ter pre ta cji
wska zań urzą dzeń ra da ro wych. 

ŻE LIW NA 
MIO DEM PŁY NĄ CA
Nie wszy scy wie dzą, że na te re nie na szych Par ków
znaj du je się sześć uli. Pszczo ły kra iń skie i ka u ka skie
pra cu ją jak w ukro pie, by zbie ra ny w Za łę żu miód zo -
stał lo kal nym przy sma kiem. W każ dym z uli pra cu je
kil ka dzie siąt ty się cy owa dów.
Opiekę nad ulami sprawuje firma Pszczelarium Pasieki
Miejskie. Pszczółki z Żeliwnej mają zapewnione
komfortowe warunki, bo wbrew stereotypom wokół
naszych Parków nie brakuje zielonych terenów. 

NAD „ŚLĄ SKIM MO RZEM”
Uni katowe po ło że nie na szych oś rod ków, do god na
licz ba miejsc par kin go wych, to ma gnes dla tych, któ -
rzy chcą prze pro wa dzić spot ka nie w im po nu ją cej,
eko lo gicz nej sce ne rii.
Na sze Cen tra Kon fe ren cyj ne Że liw na 38 to sie dem
kom for to wo wy po sa żo nych sal znaj du ją cych się
w dwóch klu czo wych miej scach re gio nu. Pier wsze
z nich usy tu o wa ne jest w cen trum aglo me ra cji, przy
uli cy Że liw nej 38 w Ka to wi cach, dru gie w zam knię -
tym obiek cie „Eko cen trum”, bez poś red nio nad brze -
giem „ślą skie go mo rza” w Go czał ko wi cach-Zdro ju
przy uli cy Je zior nej 86. 
Go czał ko wic kie Eko cen trum to kom for to wo wy po sa -
żo ne, trzy wi do ko we sal ki kon fe ren cyj ne. Ka me ral ny
oś ro dek sta no wi „pe reł kę” na ma pie re gio nu, ze
wzglę du na usy tu o wa nie nad sa mym brze giem Je zio -

ra Go czał ko wic kie go. Nasz obiekt dys po nu je ta ra sem
wi do ko wym, z któ re go roz po ście ra się prze pięk ny wi -
dok na Je zio ro Go czał ko wic kie i pa no ra mę Be ski dów.
Uczest ni cy spot kań, szko leń, sym po zjów i kon fe ren cji
mo gą do dat ko wo po pły wać sta te czkiem ba daw czym
Uni wersytetu Ślą skie go, spró bo wać świe żych ryb ze
zbior ni ka, a tak że zjeść coś smacz ne go z gril la oraz
po znać hi sto rię naj wię ksze go zbior ni ka wo dy pit nej
po łud nio wej Pol ski
Że liw na 38 w Ka to wi cach, to no wo czes ne, mul ti me -
dial ne, po wierz chnie kon fe ren cyj ne znaj du ją ce się
w dwóch bu dyn kach. 
Nasz Park oferuje cztery sale – dwie o wymiarach 
83 oraz 51 m² przy ulicy Żeliwnej 38 A oraz dwie
o powierzchni 220 i 50m² (Żeliwna 38 B). Re pre zen ta -
cyj na, największa z nich, z widokiem na zielone płuca
Śląska, wyposażona jest w kabiny dla tłumaczy
symultanicznych.

Atrakcyjne powierzchnie biurowe oraz magazynowo-technologiczne oferuje Żeliwna 38
w Katowicach. Doskonała lokalizacja przy głównych arteriach komunikacyjnych regionu:
DTŚ oraz autostradach A1 i A4 stanowi szczególny magnes dla przedsiębiorstw, którepragną
znaleźć siedzibę swojej firmy w nowoczesnym otoczeniu i prestiżowej lokalizacji. Na naszych
klientów czeka 500 miejsc parkingowych.

Konferencje nad brzegiem „śląskiego morza” to niezapomniane wrażenie 

Nasz radar ma zasięg 100 kilometrów

W oczekiwaniu na wiosenne miodobranie

PRZESTRZEŃ 
MOŻLIWOŚCI 
– ŻELIWNA 38


