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Pracować w Leierze...
Mariusz Polański

irma Leier to uznany pro-
ducent stropów i ścian żel-
betowych, systemów komi-
nowych i drogowych, kostki

brukowej, płyt chodnikowych i in-
nych tego typu produktów. W Pol-
sce ma cztery zakłady, które pra-
cują przy użyciu nowoczesnego
sprzętu i zastosowaniu najświeższej
myśli technologicznej. Grupa, ma-
jąca główną siedzibę w podtarnow-
skiej Woli Rzędzińskiej, zatrudnia
ponad pół tysiąca osób. — To lu-
dzie są naszą siłą —- podkreśla pre-
zes Lesław Paciorek. - Z naszym
zakładem związane są całe rodzi-
ny. W niektórych przypadkach już
trzecie pokolenie. Wiemy, jak wiele
im zawdzięczamy. Nasza dzisiejsza
pozycja na rynku to efekt ich pracy
i zaangażowania.
Ponad 40 lat w firmie
Maria Fąfara — asystent ds. organizacji

produkcji. W Leierze pracuje 42 lata!
, ż SPOZKEr

Mieszka na tarnowskim osiedlu, sąsia-
dującym z Wolą Rzędzińską. Pani Maria
ukończyła technikum ceramiczne w Ły-
sej Górze. Zaraz po szkole, przez rok pra-
cowała w Legnicy. Ale - jak mówi - do
ceramiki zawsze ją ciągnęło. Z radością
przyjęła więc propozycję pracy w Leie-
rze. Zaczynała jako referent ds. technolo-
gii i normowania. Stopniowo powierzano
jej kolejne zadania. Została samodziel-
nym referentem ds. rozliczania produk-
cji, a następnie specjalistą ds. technologii
organizacji produkcji. Asystentem jest od
2004 roku. Po wielu latach zaangażowanej
pracy, firma nie ma przed nią tajemnic. Co
tydzień spod jej ręki wychodzą meldunki
produkcyjne. W każdym miesiącu sporzą-
dza sprawozdania dotyczące kosztów pro-
dukcji, przygotowuje analizy, opracowu-
je plany.
- Jestem zadowolona z tego, że pracuję

w Leierze. Zresztą mój staż w tej firmie jest
tego najlepszym potwierdzeniem — mówi.
— Przedsiębiorstwo ma świetną pozycję na
rynku. Zakład jest dobrze zorganizowany
i konsekwentnie zarządzany, a ludzie za-
angażowani. Warunki pracy, pakiety so-
cjalne i oferta działań integracyjnych po-
wodują, że wciąż chcesię tu wracać.
Prywatnie, pani Maria jest szczęśli-

wą babcią małego Maksia. Syn, po ukoń-
czeniu III Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnowie i Akademii Górniczo-Hutni-
czej, zdecydował się zamieszkać z rodzi-
ną w Krakowie, ale systematycznie wraz
z żoną i dzieckiem gości w mieszkaniu
pani Marii i jej męża. Uwielbiają przetwo-
ry, które z pasją przygotowuje - szczegól-
nie różnego rodzaju sałatki, zwłaszcza bu-
raczki z papryką.

Taniec i jazda na rowerze wypełniająjej
pozostałe wolne chwile po pracy.

Po ścieżce kariery
Dariusz Nytko - kierownik produkcji

zakładów nr 2 i nr 3. Nadzoruje prawidło-
wy przebieg produkcji i organizuje pracę
brygad. W Leierze pracuje 25 lat.

— Nie tylko ja mam taki staż. W gru-
pie osób, z którymi pracuję, większość
zaczynała w latach dziewięćdziesiątych
— mówipan Dariusz.
On sam o wolnym etacie dowiedział

się od siostry, która była zatrudniona
w Leierze. Przeszedł całą ścieżkę karie-
ry zawodowej. Zaczynał od pracy przy
rozładunku, później w suszarni, następ-
nie został mistrzem, a w końcu kierow-
nikiem. O zmianie zakładu nie myślał,
bo jest zadowolony z warunków zatrud-
nienia. Po pracy ma czas na oddawanie
się pasji. Jest nią siatkówka. Pan Dariusz
przyznaje, że przede wszystkim kibicu-
je, choć od czasu do czasu zdarza się mu
także zagrać. Na początku sierpnia wy-
biera się na Memoriał Huberta Wagnera,
który będzie się odbywał w krakowskiej
Tauron Arenie. Rywalami polskiego ze-
społu będą drużyny z Serbii, Finlandii
i przede wszystkim — najbardziej utytu-
łowana- z Brazylii.

— Córka mnie namówiła — przyznaje.
— Pomyślałem, że ma rację. Kupiłem bile-
ty i wybieram się obejrzeć mecze.
Oprócz sportu lubi rodzinne wypady.

Wraz z żoną spontanicznie podejmują
decyzję o kierunkach wyjazdów.

Cały czas z przepisami
Aneta Kara — specjalista ds. księgowo-

ści. W Leierze pracuje 26 lat.

* Zgłosiła się zaraz po ukończeniu tar-
nowskiego liceum ekonomicznego. Po
roku podjęła studia na .Uniwersytecie

Ekonomicznym w Krakowie. W zakresie
jej obowiązków jest cała gama działań:
księguje faktury, rozlicza VAT, wykonu-
je przelewy. Na co dzień jest w kontakcie
z innymi zakładami należącymi do gru-
py. Cały czas się dokształca.

— Trzeba być na bieżąco. Przepisy czę-
sto się zmieniają — mówi.
Kurs głównego księgowego zrobiła

dwa lata temu.
— Od lat tworzymy zgrany zespół — tak

ocenia zarówno najbliższych współpra-
cowników, jak i przełożonych. - Spoty-
kamy się także prywatnie, utrzymujemy
kontakty. Dlatego dobrze się bawimy pod-
czas spotkań integracyjnych. Pracownicy
administracji mieli takie kilka dni temu.
Prywatnie pani Aneta jest szczęśliwą

żoną i mamą. Najstarszy jest syn — osiem-
nastolatek, uczeń II LO w Tarnowie. Trzy
lata młodsza córka wybrała tarnowskie
I LO. A 10-letnia Zuzia uczy się w szko-
le podstawowej.
Pani Aneta jest osobą energiczną. Lubi

ruch. Zimą z koleżankami systematycz-
nie chodzi na basen. W lecie wyprawia się
na rowerowe przejażdżki.

Doradca i... winiarz
Robert Beściak — produkt manager, do-

radca techniczny ds. systemów komino-
wych. W Leierze pracuje 6 lat. Znalazł
się tu dzięki żonie. — Zastanawiałem się
nad zmianą pracy. Żona znalazła ogłosze-
nie w gazecie i zachęciła mnie, żebym się
zgłosił. Moja aplikacja została zaakcepto-
wanai już sześć lat oferuję systemy komi-
nowe Leiera, dbam o właściwe przygoto-
wanie produktu, prowadzę szkolenia dla
wykonawców i hurtowników.
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Najbardziej „gorącym” okresem jest
dla pana Roberta... zima. To wtedy
— jako jedna z czterech osób — podróżuje
po kraju, by doradzać i uczyć, jak właści-
wie, a przede wszystkim zgodnie z regu-
łami, montować systemy kominowe. To

ważne, od dobrego przygotowania wyko-
nawców zależy bowiem powodzenie ca-
łej inwestycji.
Za to w lecie, kiedy na budowach wre

praca, pan Robert ma więcej czasu.I całe
szczęście, bo może wówczas pracować
w swojej 2-hektarowej winnicy.
- Po intensywnym okresie w firmie,

z radością zajmuję się krzewami winoro-
śli, wśród śpiewu ptaków - mówi. - A win-
nicę zamierzam systematycznie powięk-
szać, bo także dwajstarsi synowie zaczęli
się interesować winiarstwem.
Pan Robert należy do Małopolskiego

Stowarzyszenia Winiarzy. Swoją wiedzą
i doświadczeniem chętnie dzieli z po-
czątkującymi winiarzami.
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