
Uroczyste otwarcie zakładu Leier w miejscowości Zurndorf w regionie Burgenland

Premier Kraju Związkowego Burgenland Hans Peter Doskozil: Firma Leier jest ważną siłą 
napędową dla całego regionu.

W  dniu  dzisiejszym,  tj.  12  maja  2022  r.,  w  obecności  Premiera  Kraju  Związkowego 
Burgenland -  Hansa  Petera  Doskozila,  członkini  rządu Kraju  Związkowego Burgenland - 
Danieli Winkler,  Burmistrza Zurndorfu - Wernera Friedla oraz wielu innych znamienitych 
gości,  nastąpiło  uroczyste  otwarcie  oddziału  firmy  Leier,  w  nabytym przez  nią  dawnym 
zakładzie  Enercon  w Zurndorfie.  Począwszy od maja  2020 r.  czyli  od momentu  nabycia 
zakładu, zainwestowano tu łącznie około 50 mln euro. Dzięki temu projektowi Grupa Leier 
utworzyła  w  Zurndorfie  ponad  100  nowych  miejsc  pracy.  Premier  Kraju  Związkowego 
Doskozil mówił o szczęśliwym dniu dla Burgenlandu. „Cieszę się, że rodzinna firma Leier z 
Burgenlandu,  produkująca  materiały  budowlane,  odnosząca  sukcesy  na  arenie 
międzynarodowej,  wybrała  Zurndorf.  Nie  bez  znaczenia  jest  fakt,  że  w  obecnym 
pandemicznym czasie jest to wyraźny sygnał dla miejscowego rynku pracy. Rodzinna firma 
Leier jest ważnym motorem napędowym dla gminy i regionu” – powiedział Doskozil podczas 
ceremonii  otwarcia.  Dodał  także:  „Chciałbym  podziękować  Michaelowi  Leierowi  za 
tworzenie  miejsc  pracy  w naszym regionie  w takich  czasach”.  Również  Daniela  Winkler 
gratulowała na okoliczność uruchomienia zakładu:  „Rodzinna firma Leier  jest  synonimem 
jakości i Kraj Związkowy Burgenland jest z tego dumny. Lokalizacja zakładu z pewnością 
przyczyni się do dalszego pobudzania gospodarki w regionie”.

Zakład  w  Zurndorfie  został  wybudowany  przez  firmę  Enercon  w  roku  2012,  firma 
produkowała tu betonowe maszty dla turbin wiatrowych. W kwietniu 2018 r. w związku z 
poważnymi problemami ekonomicznymi firmy zaprzestano produkcji elektrowni wiatrowych. 
Skutkiem tego było zwolnienie  prawie 80 pracowników zakładu.  Firma LEIER Baustoffe 
GmbH & CO KG jako lokalny partner z branży przejęła zakład. Burmistrz Zurndorf, Werner 
Friedl, podczas dzisiejszego otwarcia nie ukrywał zadowolenia z faktu, że odnoszący sukcesy 
na arenie międzynarodowej producent materiałów budowlanych zdecydował się na Zurndorf. 
„Szczególne podziękowania kierujemy również do rządu Kraju Związkowego, który wsparł 
ten projekt” – powiedział Burmistrz

Założyciel  firmy,  Michael  Leier,  wymienił  zalety  tej  lokalizacji:  „Naszym  celem  była 
nowoczesna  fabryka  materiałów  budowlanych  w korzystnej  dla  nas  lokalizacji  pomiędzy 
Wiedniem, Budapesztem, Bratysławą i Györ. Lokalizacja jest  dla nas i  dla naszego rynku 
idealna. Zurndorf ma w przyszłości stać się jedną z najważniejszych strategicznie lokalizacji 
biznesowych w Austrii” – kontynuował Michael Leier. Produkcja elementów betonowych już 
ruszyła. W zakładzie wytwarzane będą między innymi podpory, wiązary i wstępnie sprężone 
belki.  Sukcesem  zakończyły  się  już  pierwsze  próby  produkcyjne  w  obszarze  elementów 
prefabrykowanych. Otwiera to nową furtkę na rynku dla firmy LEIER, która dotychczas nie 
produkowała  na  potrzeby  budownictwa  przemysłowego  i  hal  wielkopowierzchniowych. 
Powstała  nowa  hala  o  powierzchni  około  1500  metrów  kwadratowych  wraz  z  komorą 
suszarniową,  przeznaczona do produkcji kostki brukowej i materiałów do aranżacji ogrodów 
z wykorzystaniem maszyny Zenith 1500.

Już w roku 1965 założyciel firmy, Michael Leier, uruchomił w Horitschon supermarket SPAR 
kładąc tym samym kamień węgielny pod Grupę firm Leier, która z powodzeniem działa w 



różnych sektorach na rynkach międzynarodowych i jest obecnie zarządzana przez czterech 
członków rodziny. W 1970 roku firma Leier  rozpoczęła  produkcję pustaków betonowych. 
Dziś firma działa na arenie międzynarodowej, posiadając prawie 40 zakładów i oddziałów w 
7 krajach: w Austrii, na Węgrzech, w Rumunii, Polsce, Chorwacji, Słowacji i Ukrainie. Radca 
Handlowy Michael Leier powiedział: „W związku ze stałym wzrostem, istnieje stała potrzeba 
zatrudniania zmotywowanych Pracowniczek i Pracowników”.

Ładowanie zdjęć:

Eröffnungsfeier Leier Zurndorf 1 (od prawej): Założyciel firmy, Radca Handlowy Michael 
Leier  w  rozmowie  z  Premierem  Kraju  Związkowego  Burgenland  Hansem  Peterem 
Doskozilem,  członkinią  rządu  Kraju  Związkowego  Burgenland  Danielą  Winkler  i  byłym 
Premierem Kraju Związkowego Hansem Niesslem

Eröffnungsfeier Leier Zurndorf 2 (od prawej): Założyciel firmy, Radca Handlowy Michael 
Leier  w  rozmowie  z  Premierem  Kraju  Związkowego  Burgenland  Hansem  Peterem 
Doskozilem,  członkinią  rządu  Kraju  Związkowego  Burgenland  Danielą  Winkler  i  byłym 
Premierem Kraju Związkowego Hansem Niesslem

Eröffnungsfeier Leier Zurndorf 3 (od prawej): Przecięcie wstęgi

Eröffnungsfeier Leier Zurndorf 4 (od prawej): Premier Kraju Związkowego Burgenland 
Hans  Peter  Doskozil,  były  Premier  Kraju  Związkowego  Burgenland  Hans  Niessl  oraz 
Burmistrz Zurndorfu Werner Friedl
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