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Cegielnia – obecnie Cegielnia Polowa Adam Łabuda – funkcjonuje od 1968 r.
Wówczas to zakład został uruchomiony po jego wybudowaniu przez Antoniego i Zofię
Łabudów. Ojciec aktualnego właściciela cegielni był cieślą z zawodu, lecz
z zamiłowania pasjonatem ceramiki, co skutkowało zaangażowaniem się Antoniego
Łabudy w inicjatywy budowy pierwszych cegielni na terenie Gminy Gorzyce. W ten
sposób wraz ze wspólnikami wybudował on w 1956 r. pierwszą swoją cegielnię
w miejscowości Wrzawy, następnie w 1960 r. drugą cegielnię również w spółce
w miejscowości Gorzyce, po czym osiem lat później uruchomił po okresie budowy swoją
samodzielną cegielnię także w miejscowości Gorzyce. Antoni Łabuda wiedzę
ceramiczną oraz pasję do produkcji cegieł zaszczepił wszystkim swoim dzieciom. Dzięki
temu zyskały one obszerną wiedzę związaną z prowadzeniem cegielni
i w późniejszych latach wybudowały swoje własne cegielnie lub przejęły prowadzenie
macierzystego zakładu.
Początkowo w cegielni w Gorzycach wytwarzana była tylko cegła pełna.
W 1976 r. w cegielni uruchomiono jednak jako w pierwszym zakładzie w regionie
produkcję cegły dziurawki. W połowie lat 90-tych XX w. prowadzenie cegielni po ojcu
przejęły dzieci – syn Adam i córka Barbara. Z ich inicjatywy oraz ich wysiłkiem zakład
został poddany modernizacji. Wprowadzono automatyzację produkcji oraz
wybudowane zostały nowe, bardziej wydajne suszarnie do suszenia cegieł.
Do 2011 r. cegielnia była prowadzona w formie spółki prze rodzeństwo Łabudów.
Od 2011 r. zakład jest prowadzony pod aktualną nazwą samodzielnie przez Adama
Łabudę.
W latach 2001 oraz 2010 cegielnia została trzykrotnie doświadczona żywiołem
w postaci niszczycielskiej powodzi. Wysoka woda przyniosła bardzo duże straty,
natomiast w 2010 r. aż dwukrotnie w odstępie trzech tygodni zrujnowała infrastrukturę
zakładu. Mimo tego doświadczenia właściciele odbudowali zniszczenia i przywrócili
pełną funkcjonalność i sprawność cegielni.
Dzisiaj Cegielnia Polowa Adam Łabuda oferuje swoim klientom cegłę budowlaną
pełną oraz cegłę dziurawkę.

