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Na Dolnym Śląsku znajdują się najwięk-
sze krajowe zasoby surowców skal-
nych. Są to głównie skały magmowe 
i metamorficzne, które w 98% są wy-
dobywane właśnie tutaj. We wspo-

mnianej grupie kopalin występują unikatowe w skali 
kraju złoża: amfibolitów, gabra, gnejsów, granodio-
rytów, melafirów, marmurów oraz większość wydo-
bywanych w kraju granitów i bazaltów. To właśnie 
tutaj zlokalizowane są trzy złoża należące do spół-
ki Kruszywa Skalne położone pomiędzy Kluczo-
wą, Brodziszowem i Sulisławicami w województwie 
dolnośląskim. Wydobycie kopalin prowadzone jest 
przez spółkę w obszarze górniczym „Kluczowa”. 
Jednak z czasem planowane jest rozszerzenie dzia-
łalności na dwa pozostałe złoża „Brodziszów I” oraz 
„Brodziszów – Kłośnik”. 

„Kluczowa”
Kopalnia „Kluczowa” należąca po przekształceniach 
własnościowych do spółki Kruszywa Skalne funkcjo-
nuje w województwie dolnośląskim od połowy 2018 r. 
Z przedmiotowego złoża wydobywane są: migma-
tyty, amfibolity i granodioryty, które znajdują sze-

Kruszywa Skalne
Przedmiotem działalności firmy Kru-
szywa Skalne sp. z o.o. jest eksploata-
cja złóż surowców skalnych takich jak 
amfibolit, migmatyt, granodioryt oraz 
produkcja wysokiej jakości kruszyw 
dla budownictwa drogowego i kole-
jowego, a także hydrotechnicznego. 
Wydobycie oraz produkcja kruszyw 
i produktów pochodnych dla potrzeb 
budownictwa infrastrukturalnego 
odbywa się w rejonie wsi Brodziszów 
i Kluczowa. 
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rokie zastosowanie w budownictwie dro-
gowym, kolejowym, hydrotechnicznym 
oraz jako kruszywa do betonu. Uruchomie-
nie złoża „Kluczowa” było pierwszym eta-
pem projektu docelowego spółki, jakim jest 
stworzenie organizacji zarządzającej cało-
ścią spraw związanych z wydobyciem, pro-
dukcją i sprzedażą kruszyw budowlanych 
ze wszystkich trzech posiadanych złóż. 
Rozruch „Kluczowej” odbywał się za po-
mocą podstawowego zestawu maszyn, 
w tym mobilnych maszyn przeróbczych, 
które umożliwiają najszybsze rozpoczę-
cie produkcji. Teren górniczy „Kluczowa” 
to ponad 820 000 m2 powierzchni. 

Asortyment
Aktualnie spółka prowadzi produk-
cję kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm i 0/63 mm, kruszywa na pod-
sypkę kolejową 31,5/50 mm oraz kruszywa 
grubego 31,5/63 mm. Produkty te wykorzy-
stywane są przy budowie oraz moderniza-
cji linii kolejowych, autostrad, dróg szyb-
kiego ruchu oraz jako warstwy podbudowy 
zasadniczej i pomocniczej głównych ar-
terii komunikacyjnych. W kolejnym eta-
pie uruchomiona zostanie produkcja peł-
nego asortymentu kruszyw, tj.: kruszywo 
grube 2/5 mm, 2/8 mm, 5/8 mm, 8/11 mm, 
8/16 mm, 11/16 mm, 16/22 mm oraz kru-
szywo drobne 0/2 mm. 

Dbałość o mieszkańców i środowisko
Priorytetem biznesowym spółki Kruszy-
wa Skalne jest przede wszystkim posza-
nowanie interesów społecznych oraz tro-

ska o kwestie ekologiczne. Firma kieruje 
się zasadą zrównoważonego rozwoju, któ-
ra w praktyce oznacza m.in. zaangażowa-
nie w przedsięwzięcia związane z ochroną 
środowiska, aktywne uczestnictwo w życiu 
społeczności lokalnej oraz poprawę bez-
pieczeństwa na drogach lokalnych.  q



Jaki jest zakres działal-
ności Kruszyw Skalnych? 
Zajmujemy się produkcją 
kruszyw skalnych ze zło-
ża „Kluczowa” (amfibo-
lit, migmatyt, granodioryt). 
Docelowo przewidujemy po-
szerzenie bazy surowcowej 
o dodatkowe złoża pozo-
stające pod naszą kontrolą, 
zlokalizowane w bezpo-
średnim sąsiedztwie tego 
już eksploatowanego. 

Jaki asortyment ofe-
ruje spółka?
Obecnie produkuje-
my i sprzedajemy nastę-
pujące kruszywa łamane: 
0/31,5 mm, 0/63 mm, 
4/31,5 mm, 31,5/63 mm, 
31,5/50 mm (Certyfikat In-
stytutu Kolejnictwa) oraz 
kamień hydrotechnicz-
ny frakcji, jaka wymagana 
jest przez zleceniodaw-
cę. Posiadamy Certyfi-
kat ZKP oraz dokumenty 
jakościowe dla ww. pro-
duktów. W najbliższej przy-

szłości przygotowywana jest 
również produkcja grysów.

Gdzie znajdują zastosowa-
nie surowce wydobywa-
ne z kopalń spółki? Które 
branże są najczęstszym 
odbiorcą asortymentu? 
Produkowane kruszy-
wa są dostarczane dla 
szeroko rozumianego bu-
downictwa: drogowego, 
kolejowego, przemysło-
wego i hydrotechnicznego. 
Na życzenie dostarcza-
my towary organizowanym 
przez nas transportem sa-
mochodowym i kolejowym.
 
Bardzo ważnym aspektem 
w branży kruszywowej 
jest ochrona środowi-
ska. Jakie kropki podjęła 
spółka w stronę zrów-
noważonego wydoby-
cia i dbałości o ekologię? 
Jesteśmy w końcowej fa-
zie uzgodnień ze służba-
mi PKP w sprawie włączenia 
naszej bocznicy do przebie-
gającej w sąsiedztwie ko-
palni linii kolejowej nr 137 
Legnica – Katowice. Moż-
liwość załadunku kruszyw 
na własnej bocznicy bę-
dzie miała znaczący wpływ 

na zmniejszenie obciąże-
nia środowiska transportem 
samochodowym, zwłasz-
cza że planowana jest re-
witalizacja wspomnianej 
linii, a w jej zakresie bra-
na jest również pod uwagę 
jej elektryfikacja. Jeśli cho-
dzi o kwestię zrównoważo-
nego wydobycia, to muszę 
stwierdzić, że wspólnym wy-
siłkiem służb produkcyjnych 
i handlowych naszej Spółki 
udaje się prowadzić gospo-
darkę praktycznie bezod-
padową. Pomimo trudnych 
warunków geologicznych 
udało się nam przekonać 
do naszych produktów całą 
gamę klientów – zarów-
no lokalnych, jak i tych ope-
rujących w całej Polsce. 

Modernizacje zakła-
dów wydobywczych 
to, ze względu na licz-
ną konkurencję na ryn-
ku, potrzebny proces 
inwestycyjny. Czy Kru-
szywa Skalne także inwe-
stują w nowe technologie, 
np. nowoczesny sprzęt? 
Działalność operacyjną roz-
poczęliśmy w końcówce 
2018 r. Rok 2019 był pierw-
szym pełnym rokiem na-

szej pracy na złożu. Od tego 
momentu produkujemy 
na nowej, kompletnej, mo-
bilnej linii produkcyjnej 
firmy Sandvik oraz wyko-
rzystujemy zestaw ma-
szyn roboczych Doosan. 
Od trzech lat mamy goto-
wą koncepcję stacjonarnego 
zakładu przeróbczego, jed-
nak decyzja o budowie, któ-
ra pierwotnie miała zapaść 
w 2020 roku, została prze-
łożona w czasie z oczywi-
stych względów – najpierw 
to był kryzys pandemicz-
ny, a w 2022 r. klimat nie-
pewności związany z toczącą 
się wojną. Pomimo po-
siadania nowoczesnych 
środków produkcji mamy 
świadomość konieczno-
ści inwestowania w jeszcze 
nowsze rozwiązania. Jed-
nak póki co to ostatnie kilka 
lat (z całą swoją specyfiką) 
były dla nas czasem inwe-
stowania w rynek – pro-
ces przekonania odbiorców 
do nowego rodzaju kruszy-
wa był dużym wyzwaniem 
na różnych płaszczyznach 
działalności Firmy. Obec-
nie mogę odpowiedzialnie 
stwierdzić, że ta inwesty-
cja była bardzo opłacalna.

Piotr Michałowski Prezes Zarządu Spółki Kruszywa Skalne
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