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Odrodzona z popiołu

Spółdzielnia Pracy Budo-Mont
powstała na zgliszczach zlikwido-
wanego w 1990 roku Wojewódz-
kiego Związku Gminnych
Spółdzielni.

- Była to firma leszczyńska za-
trudniająca pięćset osób – mówi
prezes Budo-Mont-u Wanda
Nowak. - Działała w okresie, kiedy
ludzie masowo budowali domy,
firmy. Jej działalność polegała nie
tylko na dostarczaniu materiałów
budowlanych, ale także na budo-
waniu.

Budo-Mont porzucił tę część
działalności. W 1992 roku firma
została przeniesiona do Osiecznej,
gdzie zresztą od lat wydobywano
żwir, piasek.

Tak jest do dziś. Przez lata wy-
dobyto tyle żwiru, że jedna żwi-

rownia o nazwie Osieczna II wy-
czerpała już swoją kopalinę. Zgod-
nie z zasadą wyeksploatowane
złoże jest terenem rekultywowa-
nym, gdzie dokonuje się nasadzeń
drzew dookoła zagospodarowa-
nych stawów. Obecnie Budo-Mont
wydobywa żwir z żwirowni
Osieczna IV.

- Roczne wydobycie sięga 35
tysięcy ton – mówi kierownik żwi-
rowni i betoniarni Janusz Jeske.

W betoniarni zaś produkowany
jest beton towarowy, bloczki fun-
damentowe, trylinka, płytki.

- Towar dostarczamy do pry-
watnych klientów, a firmy odbierają
same – mówi W. Nowak. – Głów-
nie naszymi klientami są hurtownie
materiałów budowlanych z terenu
gminy oraz gmin ościennych, od

wielu lat klientem jest Gmina
Osieczna. W tym roku realizuje
tyle inwestycji, że około 80% to-
waru wyprodukowanego w beto-
niarni trafi właśnie na remonty i
budowy realizowane przez Gminę.

A jest tego trochę. Samej try-
linki w firmie Budo-Mont produkuje
się blisko 100 tysięcy sztuk rocz-
nie. A właściwie w sezonie, który
trwa od kwietnia do listopada.

- Ostatnie mroźne zimy spra-
wiają, że przez trzy-cztery mie-
siące mamy zawieszoną
produkcję. Wtedy nie ma też za-
mówień na towary, a ludziom
trzeba dać wypłatę, zapłacić ZUS,
podatki.

Budo-Mont zatrudnia 24 osoby.
Duża część ekipy pracuje w ce-
gielni, która mieści się w Bojani-
cach i jest jedyną cegielnią w
powiecie leszczyńskim. To jak wy-
gląda tam praca jest naprawdę
niezwykle ciekawe. Proces tech-
nologiczny nie zmienił się od lat.
Poczuć się tam można jak w gór-
skiej kopalni, taki też panuje klimat.
Cegielnia Budo-Mont pozyskuje
glinę za pomocą koparki wielo-
czerpakowej, która ładowana jest
na wózki. Te po torach pociągane
są przez konia i przewożone do
hali. Tam w wielkiej maszynie glina
jest ugniatana. Następnie dodaje
się do niej piasek, dolewa odpo-
wiednią ilość wody i taka mie-
szanka trafia do prasy. Wygląda to

KOBIETA RZĄDZI NA BUDOWIE

Trzy zakłady produkcyjne zamknięte w jednym – tak pokrótce można określić działalność
firmy Budo-Mont. Jest to jednak bardzo duży skrót, aby poznać działalność i kierunek rozwoju
firmy trzeba wgłębić się w temat szczegółowiej.

jak wielka maszynka do mięsa, z
której wychodzi ukształtowany już
odpowiednio surowiec. Jak ciasto
z maszynki, które należy przyciąć
na odpowiednią długość. Tak też
się robi z mokrą jeszcze cegłą.
Uformowane elementy układane
są na paletach i suszone. Po wy-
suszeniu, które trwa około trzy-
cztery tygodnie cegła trafia do
ogromnego kręgowego pieca Hof-
fmana. Wejścia do pieca są zamu-
rowywane, żeby nie wypuszczać
ciepła. Ogień jest pod stałą kon-
trolą.

- Produkujemy najwięcej cegieł
pełnych, ale też dziurawki. –mówi
kierownik cegielni Henryk Spy-
chaj. – Rocznie z naszej firmy wy-
chodzi około 2 milionów jednostek
ceramicznych.

Lata są różne, raz zapotrzebo-
wanie na materiały budowlane jest
większe raz mniejsze.

- Wiosna tego roku wskazuje,
że będzie duży popyt, ludzie bu-
dują domy, firmy – mówi prezes.

O działalności firmy wiemy już
dużo, ale wielu zastanawia się jak
to jest, że firmą o typowo męskim
kierunku produkcji kieruje kobieta.
Kto zna panią prezes ten wie, że
nadaje się do tego świetnie. Jest
operatywna i nic nie sprawia jej
trudności, jak trzeba jechać po
towar do Leszna to wsiada w sa-
mochód dostawczy i jedzie. Z bu-
dowlańcami rozmawia jak równy z
równym, bo po prostu zna się na
rzeczy. W firmie budowlanej pra-
cuje od 1976 roku, wcześniej jako
główna księgowa. Stanowisko pre-
zesa piastuje od 1995 roku.

- Na początku naszej działalno-
ści były lata chude, trzeba było
spłacić długi poprzedniej firmy,
potem było różnie, ale wyszliśmy
na prostą, rozwijamy się – podsu-
mowuje prezes.
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