maszyny i urz¹dzenia

Firma BIAP ju¿ w nowej siedzibie

Dnia 26.10.2007 roku o godzinie 10
odbyło się uroczyste otwarcie nowej
siedziby firmy BIAP Sp. z o.o. przy
ul. Muchoborskiej 16 we Wrocławiu.

Licznie zgromadzonych gości powitał
prezes Leszek Sztyliński, który przed−
stawił historię firmy, kolejne etapy jej

automatyka, dokonał uroczystego po−
święcenia nowej siedziby. Przy dźwię−
kach muzyki właściciele przyjmowali
gratulacje i życzenia oraz okoliczno−
ściowe prezenty od gości uczestniczą−
cych w tej uroczystości. Ciekawe były
rozmowy kuluarowe, które toczyły się
przy szwedzkim stole i akompaniującej
jazzującej kapeli muzycznej.

Momentem symbolicznym było po−
danie sobie rąk przez czterech właści−
cieli firmy: Andrzeja Morawskiego,
Leszka Sztylińskiego, Michała Lewan−
dowskiego i Marka Włodarczyka (stoją
od lewej), którzy następnie poprzez

rozwoju i podstawowe osiągnięcia. Na−
stępnie profesor Jan Koch z Politech−

wspólne przecięcie wstęgi dokonali ofi−
cjalnego otwarcia nowego biurowca.
Już w budynku ks. dr Jerzy Witczak,
wykładowca Papieskiego Fakultetu
Teologicznego we Wrocławiu, notabe−
ne mgr inż. elektryk ze specjalnością

niki Wrocławskiej omówił ideę powsta−
nia Wrocławskiego Parku Technolo−
gicznego, a następnie prezes WPT
profesor Maciej Chorowski w kilku sło−
wach podsumował kontakty z Biurem
Inżynierskim Automatyki Przemysłowej
BIAP Sp. z o.o.
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Większość gości z BIAPEM łączyły
kontakty biznesowe, wszyscy podkre−
ślali wysoki profesjonalizm pracowników
firmy. Wielu wymieniało się własnymi
doświadczeniami ze współpracy z firmą
i było pod wrażeniem sukcesów BIAPU.
Następnie wszyscy goście mieli możli−
wość zwiedzić cały obiekt w małych
grupkach, które oprowadzali pracowni−
cy firmy. Mimo pory roku pogoda dopi−
sała i cała uroczystość odbywała się w
promieniach słońca. Warto szczególnie
w dzisiejszych czasach przypomnieć
historię powstania BIAPU w 1990 roku.
Wiedza plus energia do działania i wiele
samozaparcia, mimo braku pieniędzy
na starcie, zaowocowały sporymi suk−
cesami. Czyli własną pracą w ciągu kil−
kunastu lat można dojść całkiem legal−
nie do zakładanych celów, zadając kłam
sugestiom niektórych polityków, którzy
sami nic nie osiągnęli. Obecnie firma
zatrudnia 45 osób, w tym 32 inżynierów.
Firma BIAP jest świetną wizytówką
polskiej myśli technicznej i wiedzy na
bardzo wysokim poziomie. Obecni byli
przedstawiciele wielu firm, m.in. z KGHM,
VOLVO, Jase.
■

