
 

 

W połowie stycznia br. członkowie Koła Naukowego 

odwiedzili naszego nowego partnera- Park Naukowo-

Technologiczny, który w sposób bardzo profesjonalny przygotował 

spotkanie w ramach realizacji projektu „spotkanie ze specjalistą”. 

Powitał nas koordynator ds. naukowych i środowiskowych  

dr Stanisław Grygierczyk. 

Początkowo wydarzenie miało charakter zapoznawczy z zakresem działań, charakterem pracy  

i przedmiotem zainteresowań Grupy Euro-Centrum, na którą składają się: Park Przemysłowy,  

Park Naukowo- Technologiczny oraz Klaster Technologii Energooszczędnych. 

Park Przemysłowy, który powstał jako pierwszy, ma na swoim koncie zrewitalizowanie terenu po 

byłych zakładach aparatury chemicznej „Wilmach” . Obecnie na tym obszarze stoi 7 budynków Grupy 

Euro-Centrum oferujących ponad 20 000 m
2
 nowoczesnej powierzchni biurowych, którymi zarządza 

Park Przemysłowy.   

Park Naukowo- Technologiczny jak wynikało z wypowiedzi koordynatora koncentruje się na rozwoju 

technologii energooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach. Przede wszystkim jest 

miejscem spotkania biznesu z nauką. Oferta Parku Naukowo- Technologicznego skierowana jest do 

przedsiębiorców, pracowników uczelni i ośrodków B+R, studentów, doktorantów i absolwentów oraz 

samorządowców. Park wspiera też finansowo tworzenie nowych firm z obszaru odnawialnych źródeł 

energii, prowadzi działalność szkoleniową i doradczą skierowaną do przedstawicieli sektora oraz 

przygotowuje specjalne pomieszczenia i laboratoria wspierające rozwój badań. 

Ostatnim podmiotem należącym do grupy Euro-centrum jest Klaster Technologii Energooszczędnych, 

który stanowi porozumienie firm, jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni technicznych, i fundacji 

branżowych działających sektorze technologii energooszczędnych i poszanowania energii  

w budynkach. Na arenie międzynarodowej tworzy jednolitą reprezentację, natomiast w regionie dąży 

do rozwoju branży. 

Mając już niezbędną wiedzę dotyczącą struktur Grupy Euro-Centrum, którą przedstawiła dla nas 

pracownica działu PR, mięliśmy możliwość zadać kilka pytań Panu Dyrektorowi do spraw 

ekonomicznych. Nurtujące nas zagadnienia dotyczące funkcjonowania klastra, problemów branży, 

dalszych planów rozwojowych firmy zostały w sposób jasny i ciekawy rozwikłane. Pozwoliły także 

poszerzyć naszą wiedzę z zakresu praktycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest Park.  

W kolejnym etapie spotkania mogliśmy zadać kilka pytań osobie odpowiedzialnej za pion 

architektury. Dało nam to również szereg praktycznych informacji dotyczących energooszczędnych 

budynków, co także pokazano na podstawie modelu budynku pasywnego. Plan budowy takiego 

budynku z szeregiem innowacyjnych rozwiązań technologicznych ma zostać rozpoczęty już na wiosnę 

tego roku na terenie Parku.  

Na koniec naszej wizyty zwiedziliśmy istniejący od roku pierwszy w Katowicach budynek 

energooszczędny.  Obejrzeliśmy zastosowane w nim technologiczne nowości, zapoznaliśmy się  

z działaniem np. pomp ciepła, systemów grzewczych, wentylacyjnych itp. Przekazano nam również 



wiedzę niezbędną do zarządzania tego typu powierzchniami, których w przyszłości ma być coraz 

więcej.  

Dziękujemy bardzo organizatorom za zorganizowanie spotkania i mamy nadzieję na kolejne,  

tak owocne wydarzenia z udziałem Grupy Euro-Centrum. 

Weronika Kowal 


