Wyniki ankiety
Badanie potrzeb mieszkańców
w zakresie zagospodarowania terenu
kamieniołomu w Kozach

Kozy, lipiec 2019 rok
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Ankieta została przeprowadzona w dniach 1 – 30 czerwca 2019 roku. Ankietowani
mieli możliwość wypełnienia jej w Internecie na stronie www.kozy.pl oraz w formie
papierowej w czasie Dni Kóz, a także w Urzędzie Gminy, w Centrum Sportowo –
Widowiskowym, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach, w Domu Kultury w Kozach.
Wypełniono 1153 ankiety, z czego 610 zostało wypełnionych w Internecie.
Metryczka osób biorących w głosowaniu przedstawia się następująco:
1. Miejsce zamieszkania:
□ Kozy – 988 odpowiedzi – 85,7%
□ poza Kozami – 165 odpowiedzi – 14,3%

Miejsce zamieszkania

165; 14%

998; 86%

Kozy

poza Kozami

2. Wiek:
□ do 18 roku życia – 98 odpowiedzi – 8,5%
□ od 18 do 30 roku życia – 343 odpowiedzi – 29,7%
□ od 30 do 50 roku życia – 498 odpowiedzi – 43,2%
□ powyżej 50 roku życia – 214 odpowiedzi – 18,6%
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od 30 do 50 roku życia
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3. Płeć
□ Kobieta – 627 odpowiedzi – 54,4%
□ Mężczyzna – 526 odpowiedzi – 45,6%

Płeć

526; 46%
627; 54%

Kobieta

Mężczyzna

Na pytania dotyczące zagospodarowania terenu kamieniołomu w Kozach ankietowani
udzielili następujących odpowiedzi.
1. Czy bywasz na terenie kamieniołomu w Kozach?
□ Tak, często – 359 odpowiedzi – 31,1%
□ Tak, od czasu do czasu – 765 odpowiedzi – 66,3%
□ Nie, nigdy tam nie byłam/byłem – 29 odpowiedzi – 2,5%

Czy bywasz na terenie kamieniołomu w Kozach?
29; 3%
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Nie, nigdy tam nie byłam\byłem

2. Czy uważasz, że kamieniołom jest ważnym miejscem dla społeczności koziańskiej?
□ Tak – 1107 odpowiedzi – 96%
□ Nie – 14 odpowiedzi – 1,2%
□ Nie mam zdania – 32 odpowiedzi – 2,8%

Czy uważasz, że kamieniołom jest ważnym miejscem
dla społeczności koziańskiej?
14; 1%

32; 3%

Tak
Nie
Nie mam zdania
1107; 96%

3. Mając na względzie uwarunkowania geologiczne, techniczne oraz koszty z tym związane,
chciałabyś/chciałbyś, żeby teren kamieniołomu w Kozach został zagospodarowany?
□ Tak – 1013 odpowiedzi – 87,9%
□ Nie – 96 odpowiedzi – 8,3%
□ Nie mam zdania – 44 odpowiedzi – 3,8%

Czy teren kamieniołomu w Kozach ma zostać
zagospodarowany?
44; 4%
96; 8%

1013; 88%

Tak

Nie

Nie mam zdania
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4. Które z proponowanych inwestycji powinny być zrealizowane na terenie kamieniołomu?
/można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź/
□ szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe – 736 odpowiedzi – 63,8%
□ szlak historyczny z opisem procesu pozyskiwania kamienia z okresu jego
funkcjonowania – 458 odpowiedzi – 39,7%
□ geologiczne i przyrodnicze ścieżki edukacyjne – 395 odpowiedzi – 34,3%
□ tereny sportowe i park linowy – 584 odpowiedzi – 50,7%
□ zagospodarowanie stawu – 639 odpowiedzi – 55,4%
□ tarasy widokowe – 682 odpowiedzi – 59,2%
□ muszla koncertowa – 279 odpowiedzi – 24,2%
□ stworzenie infrastruktury wypoczynkowej – 477 odpowiedzi – 41,4%
□ stworzenie infrastruktury gastronomicznej – 370 odpowiedzi – 32,1%
□ parking – 415 odpowiedzi – 36%

Które z proponowanych inwestycji powinny być
zrealizowane na terenie kamieniołomu?
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5. Czy masz inną koncepcję, atrakcyjny pomysł na zagospodarowanie terenu kamieniołomu
w Kozach?
/poniższe odpowiedzi zostały zamieszczone w formie oryginalnej/
Rowerki wodne na stawie
Plaża
Zarybienie stawu amurem, ponieważ żywi się on zielskiem, a tego jest tam za dużo.
Możliwość pływania w stawie na rowerkach wodnych
Moim zdaniem powinniśmy zarybiac ten staw, bo kazdy lubi tam łowić. Pamiętam jeszcze zawody
wędkarskie, które zawsze były w czasie dni Kóz.
Aquapark
Rowerki wodne/wake park
Wakepark
Kąpielisko wodne, plaża, baseny z podgrzewana woda
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Wyczyszczenie stawu wraz wzmocnieniami brzegów, to tego pomost dla wędkarzy czy obserwacji
flory i fauny. Zrobienie koryta z kamienia z źródeł wody zasilających staw. Zrobienie mini plaży koło
"wieloryba" Tablice z opisem widoków ,co i gdzie się znajduje na różnych tarasach. Wraz ławkami i
wiatami. Zabezpieczone palenisko. Na górnym tarasie zrobić platformę ze szkła wychodzącą z
urwiska ,aby zobaczyć jaka to jest wysokość . Na betonowej ścianie gdzie był urobek wsypywany
do wózków z kolejki ,zrobić mural związany z tą tematyką .
Zrobić kąpielisko
Lepiej zostawic staw w spokojnie lubie lubie tam łowic ryby
Możliwość łowienia ryb
Stworzenie „molo” coś na kształt molo w Osieku
Wyciąg do wakeboard na stawie
Park wodny, basen, domki letniskowe
Wpuścić ryby-drapieżniki
Może to nie pomysł, ale pewna uwaga. Po dzisiejszych zawodach wędkarskich uważam ze jedna z
ważnych rzeczy przy takich imprezach to wyczyszczenie stawu z zarośli.
Basen otwarty
Basen z plażą
Basen
Zalew
Źródła termalne, basen z ciepłą wodą
Kąpieliska
Plaża
Oczyścić staw
Budowę plaży na brzegu stawu.
Budowa krótkiego wyciągu sezonowego z dolnej części (parking) do najwyższej części
kamieniołomu.
Ścieżka dydaktyczna w formie drewnianego deptaka na poziomie jeziora wraz z ławeczkami do
wypoczynku - podobne rozwiązanie Jeziora Plitwickie na Chorwacji.
Restauracja z widokiem na Kozy i okolice połączona z salą umożliwiającą organizację niedużych
wydarzeń (np. kulturalnych, spotkań stowarzyszeń itd.)
Podświetlenie ściany kamieniołomu oraz wyświetlanie napisu (np. Kozy, Dni Kóz) za pomocą
urządzenia gobo na ścianie kamieniołomu w nocy (np. przy okazji ważnych wydarzeń). Ogólne
podświetlenie ściany mogłoby być w wybranych kolorach przy okazji ważnych wydarzeń w Kozach,
okolicy i na świecie.
Wznowienie zawodów wędkarskich
Ciepłe źródła, ośrodek wypoczynkowy
Stworzenie Koziańskiej plaży i miejscem do pływania.
Wyczyscic straw I zrobić kompielisko .
Możliwość organizacji zawodów rowerowych typu xco. Baza noclegowa.
Ścieżki enduro dla rowerów
Tor motocrossowy
Legalny tor off road, w znacznym stopniu zmniejszy ilość nielegalnych wyjazdów do lasów
Tor offroadowy
Tor motocross. Imprezy eventy wydarzenia sportowe
Hulajnogi terenowe, ścianki wspinaczkowe
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Świetnie byłoby tam utworzyć coś na wzor bulwarow stracenskich - miejsce dla dzieci i rodzicow
z jakims punktem gastronomicznym pelne informacji edukacyjnych ;)
Można zrobić strzelnice(nie ma nigdzie w okolicy), naturalne lub sztuczne ścianki
wspinaczkowe(nie ma w okolicy) i wiele innych...
Wyciąg narciarski
Kompleks hotelowy wypoczynkowy z trasami dla rowerów. Nordic i może mały stok narciarski staw
z rybami. Restauracja i parking. Gmina udziałowcem reszta inwestorzy prywatni czy konsorcjum.
Zagospodarować podobnie jak uczyniono w kamieniołomie po dolomitach w mieście Jaworznie z
którego pochodzę.Stworzono atrakcyjne wypoczynkowo- rekreacyjne miejsce zwanym
Geosfera.Zapraszam na stronę www.Jaworzno.pl oraz facebooka.
Kolejka linowa
Amfiteatr koniecznie.
Enduro park
Stworzenie jednej z największych na południu Polski Tyrolki - Zjazd na linie. Początek platformy
startowej po prawej stronie górnej półki (patrząc z od strony centrum), zjazd nad stawem, koniec
aż do drogi w stronę wilczego stawu.
Bardzo ważny element to połączenie z Hrobaczą łąką i Wilczym stawem.
Wyjście na Hrobaczą jest ekstremalne (w szczególności ostatnie podejście z górnej półki) a boczna
ścieżka z dołu jest rozjeżdżona i pod deszczach równie ekstremalna. Prace nad Wilczym stawem i
połączenie z Kamieniołem super, tylko przyjezdni nie wiedzą że nowa szeroka obecnie droga
prowadzi do równie urokliwego miejsca.
Uważam że obowiązkowo jest zrobienie parkingu (w zasadzie parking jest na dolnych nasypach,
tam gdzie gmina wywozi/ła różności, tylko trzeba go utwardzić).
Brakuje również małej gastronomi (lody, napoje + ławeczki), zwiększyło by to również popularność
dla mieszkańców okolicznych wiosek.
Jeśli do tego byłaby możliwość zagospodarowanie brzegów stawu i zrobić z niego np. Koziańskie
łowisko, to również przyciągnęło by sporo amatorów wędkarstwa wraz z całymi rodzinami.
Zimą jak wiadomo - najlepsze miejsce na "dupoloty" :)
Chciałabym żeby na kamieniołomie powstało co takiego jak parking widokowy,gdzie można sobie
przyjechać samochodem wyjść popatrzeć na piękny widok z góry na kozy i okolice
Napewno wyciąg
Narty wyciąg
Zróbcie tam tyrolke to doskonałe miejsce do tego i może przyciągnąć ludzi z całego Śląska.
Kaminenne Lezaki do opalania
Wodny plac zabaw
Gdybym mógł to zaznaczył bym jeszcze parki linowe, teren na paintball tez super pomysł i rowery,
ale tak żeby las został lasem a nie wielka atrakcja turystyczna.
Całoroczny tor saneczkowy, zjazd na linie i plac zabaw dla dzieci, toalety, i nic więcej poza
wcześniejsze punkty.
Kolej linowa, miejsce dla dzieci np. Plac zabaw
Najważniejsze aby było bezpieczne miejsce do wypoczynku z dziećmi bo niestety ale wszędzie
trzeba gdzie dojeżdżać bo niema w kozach żadnego basenu otwartego czy sztucznej plazy
Mini zoo
Enduro czyli crossy quady i asg
Tor motocrosowy
Aquapark
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Kolejka linowa dworzec PkP na szczyt Hrobaczej
Duży basen zewnętrzny
Zagospodarowanie stawu w celach rekreacyjno-sportowych, wędkarskich, stworzenie małego
wyciągu narciarskiego typu( wyrwi raczka) dla dzieciaków uczących się jeździć na nartach.
Konkretnie amfiteatr skierowany tak by imprezy były widoczne z daleka.
Tor saneczkowy
Downhill !
Rollercoaster
Kolejka linowa na chrobaczą łąke
Ścianka wspinaczkowa, strzelnica, kino pod gołym niebem, kapielisko
Wybudować kolejkę linia dla osób starszych
Tężnia solankowa! To przyciąga ludzi z całej okolicy a nawet dalsza.
U nas najbliżej jest w Jaworzu i Dębowcu pod Cieszynem i jest zawsze bardzo dużo ludzi. Obok
kawiarnia, plac zabaw i przyjeżdzają całe rodziny. Albo w naszym parku mogłaby być taka tężnia!
Coraz więcej osób ma problemy z tarczycą, starsze osoby tez tego potrzebują.
Letnie kino
A może by tak pomyśleć o jakimś torze crosowym bo w pobliżu nic nie ma robimy specjalnie
wycieczkę do Cieszyna na tor a są na pewno w środ nas osoby a i na pewno dzieci które też jeżdżą
na mini crosach czy nawet quadach ja mam osobiście dwójkę takich dzieci które jeżdżą na takich
sprzątach mają gdzie się wyszaleć a i także adrenalina jest taka ze nic innego im nie potrzeba do
szczęścia
Sciezki rowerowe enduro. Tak jak w bielsku na Koziej górze
Trasa rowerowa typu enduro
Trasa rowerowa enduro
Wybudowanie co najmniej 2 altan które będą przystosowane pod grilowanie lub przygotowanie
duszonek. Kolejkę torową ( na wzór kolejek kopalnianych) która łączyła by kamieniołom z wilczym
stawem i Kapliczką pod panienką, gdzie po trasie obsługa opowiedziała by chistorię tych miejsc.
Połączenie z bielskimi trasami http://endurotrails.pl + możliwość biwakowania, rozpalania ognisk i
grillowania (bo teraz oficjalnie tego nie można)
Tor wyścigowy
Park wodny, basen, domki letniskowe
Trasy DH Downhill podobnie jak na górze ŻAR
Kamieniołom w Kozach jako najlepsze miejsce festiwalów muzycznych na Podbeskidziu
Miejsce do robienia grilla lub duszonek
Strzelnica sportowa.
Basen z plażą
Lodowisko
Paintball
Kolejka linowa
Motocross
Wyciąg narciarski
Paintball
Tor saneczkowy, strzelnica, enduro
Basen
Tor offroadowy
Plac zabaw, wyciąg
Zakaz wjazdu, monitoring
Ogród botaniczny, plaża, trasy motocrossowe, kąpielisko
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Skate park, ścieżka zdrowia, oczyszczenie stawu
Trasa narciarska
Rollercoaster
Stok narciarski, skocznia
Źródła termalne, basen z ciepłą wodą
Wyciąg gondolowy od dworca PKP
Miejsce do grillowania i grania w Tarok
Wyciąg linowy na Hrobaczą Łąkę
Plac zabaw
Tor motocyklowy
Motocross
Wyciąg na Hrobaczą z Górnej Wsi
Kolej linowa z Kozy Centrum przez Kamieniołom na Hrobaczą
Kolejka krzesełkowa do Kamieniołomu i na Hrobaczą Łąkę
Wyciąg krzesełkowy
Wyciąg gondolowy
Pływalnia
Enduro
Tor motorowy
Ścieżki motorowe
Stok narciarski
Paintball, basen
Plaża
Plac zabaw, wyznaczone paleniska, miejsca spotkań
Kolej linowa
Stok narciarski
Kolejka linowa
Kąpielisko, PUB
Tor saneczkowy, skate park, kebab
Kolejka z Kozy Centrum na Kamieniołom, stok narciarski
Odtworzenie kolejki zwożącej kamień
Trasy downhillowe
Motocross
Ścieżki biegowe
Kolejka górska
Wyciąg na Hrobaczą
Wyciąg na Hrobaczą Łąkę, rowerki wodne
Budka z lodami
Plac zabaw, miejsca piknikowe
Imprezy z bractwem rycerskim
Trasy narciarskie
Wieża widokowa
Całoroczny tor saneczkowy, zjazd na linie i plac zabaw dla dzieci, toalety, i nic więcej poza
wcześniejsze punkty.
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Pozostawienie kamieniołomu w formie nietkniętej. Uniemożliwienie poruszania się po terenie
kamieniołomu pojazdami mechanicznymi (samochody, quady). Dbanie o stopniowe odradzanie się
roślinności na terenie wyrobiska. Ewentualnie umieszczenie kilku tablic informacyjnych z
ciekawostkami geologicznymi, historycznymi i przyrodniczymi.
Kamieniołom powinien zostać zagospodarowany obojętnie jaki sposób byle nie naruszać za bardzo
ekosystemu
Koncepcja Pani Agnieszki Handzlik jest jak najbardziej ok poza parkingiem uważam że dostęp tam
powinien być tylko pieszo lub rowery wózki itp A parking na dole okolice ostatniego przystanku
autobusowego
Wolałabym aby nadal było tam cicho i spokonie, nie jestem zwolennikiem rozbudowanej
infrastruktury w tym miejscu
Zachowanie "naturalnej" formy, bez niszczenia klimatu tego miejsca.
Posprzatajcie teren i zostawcie jak jest, przyroda sama sie obroni. Nie potrzeba tam wiecej ludzi.
Kamieniolom powinien zostac dziki
Innej nie. Ale obiekt musi być monitorowany. Niestety w naszym społeczeństwie mamy sporo
debili niszczących ławki, przystanki itd. dodatkowo warto by pomyśleć o osobach korzystających
już z kamieniołomu (motocykliści) trzeba pomyśleć o znalezieniu miejsca również dla nich.
Najważniejsze by nie psuć cudownej przyrody,nie tworzyć parkingów.
Nie mam, ale mam świadomość, że jego zagospodarowanie może przynieść gminie duże korzyści.
Jardzo bym sobie życzył by pomimo zagospodarowania nasz kamieniołom pozostał miejscem
idealnym do wypoczynku i odetchnięcia od zgiełku ;)
Geoturystyka
Tablice informacyjne pomagające zrozumieć skąd się wzieły takie warstwy skalne
Zamknięcie dla pojazdów motorowych! To niebezpieczne!
Zabezpieczenie i wyeksponowanie siedlisk roślin chronionych... Są tam storczyki
Pięknie jest teraz. Jako mieszkanka tego cudownego terenu nie wyobrażam sobie muszli
koncertowej, ani sportów typu paintball czy park linowy. To jest ciche i dostojne miejsce . Nie
niszczcie tego, proszę.
Kosze na śmieci np. przy wejściu do kamieniołomu, iluminacja urwisk skalnych, miejsce na ognisko,
altana (y),
Odtworzenie przebiegu dawnej kolejki przemysłowej, jako kolejkę turystyczną. Objęcie formą
ochrony przyrody "Wilczych Stawów", bardziej czytelne połączenie ich z
kamieniołomem(oznakowanie ścieżki). Oznakowanie szlaku papieskiego, czytelne połączenie z
Hrobaczą Łąką.
Myślę, że nadmierne zagospodarowanie tego terenu zabije cały urok tego miejsca. Kamieniołom
jest super miejscem wypoczynku, bo jest NATURALNE! Jedynie czego mi brakuje, to np kosza na
śmieci gdzieś na dole, żeby można było znieść pozostałości po pikniku, a nie wyrzucać gdzie
popadnie. Może przydała by się wiata na ognisko.
Ważniejsze jest zabezpieczenie terenu przed osuwaniem się.
Żadnych muszli koncertowych czy parków linowych, a tym bardziej parkingu! Powycinać drzewa,
żeby Niedzielni Turyści mogli się wybrać w góry, ale najlepiej pod sam staw podjechać i koniecznie
kolejką wyjechać wyżej na ten taras... CO to to nie :)
Zostawic go w spokoju z racji iz dzikosc tego terenu jest fascynujaca jak i jest naprawde niewielu
turystow co daje cisze, spokoj oraz odpoczynek
Polecam kazdemu przejsc sie tamtym miejscem
Przede wszystkim wycięcie kilku drzew w miejscu widokowym (na nasypach) gdyż z każdym rokiem
jest coraz gorzej i nie można rozkoszować się widokami..
Ten teren jest piękny w takim stanie, w jakim jest obecnie. Może jedynie barierki by się przydały na
samej górze. I oczyścić jeziorko, aby można było się pochlapać w wodzie w upalne dni.
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Teren powinien pozostać atrakcyjny przyrodniczo, na jego terenie nie powinno tworzyć się żadnej
infrastruktury.
Jest naturalnie pięknym miejscem należy zostawić jak jest. Wjadą ludzie samochodami i
pozostawią śmietnik bo ciężko zabrać puste opakowania do domu. Głośne zachowanie w środku
lasu spłoszy zwierzynę. Nie niszczcie tak pięknego i spokojnego miejsca!!!!!!
W zasadzie każdy sposób zagospodarowania tego terenu będzie wg mnie czymś pozytywnym (pod
warunkiem zachowania naturalnego piękna tego miejsca). Jeszcze ważniejszą kwestią wydaje się
rozpromowanoe tego terenu w okolicy (powiat czy województwo) jako terenu wartego
odwiedzenia - w ramach turystyki.
Dobrym pomysłem było by też zorganizowanie większego parkingu poniżej kamieniołomu.
Najważniejsze aby było bezpieczne miejsce do wypoczynku z dziećmi bo niestety ale wszędzie
trzeba gdzie dojeżdżać bo niema w Kozach żadnego basenu otwartego czy sztucznej plazy
Apeluję do władz Gminy Kozy, zrezygnujcie z tego projektu. Nie niszczcie tego pięknego miejsca ,
niech pozostanie takie jakim jest. A tak przy okazji, od czasu do czasu przydałby się patrol Policji
dla wyeliminowania stwarzających zagrożenie i płoszących zwierzynę motocrossów .
Nie niszczcie natury...
Przede wszystkim należy pamiętać iż jest to teren cenny przyrodniczo, gdzie natura powinna grać
pierwszorzędną rolę a nie parkingi itp (brukowanie i wylewanie ton asfaltu byłoby wstydem dla
Kozian!). Bardzo ważne jest żeby powstały specjalne tablice informujące o historii zakładu,
przyrodzie, sukcesji roślinności na tym terenie oraz geologii. Proszę rozważyć współpracę z IGIGP
UJ oraz AGH, studenci często mają ciekawe i innowacyjne pomysły. W ramach zajęć mogą oni
odwiedzać teren przy okazji zaznajamiając się z historią Kóz. Trzymam kciuki za tą inwestycje,
ponieważ podniesie ona atrakcyjność turystyczną całej gminy.
Od lat chodzimy na Kamieniołom, pakujemy plecak i idziemy i uważam, że każda inicjatywą
związana z rozwojem tego miejsca jest bardzo dobra, ale budowanie muszli koncertowej jest złym
pomysłem dlatego, że od lat to miejsce ciszy i spokoju a także dom dla cudownych, już raczej
niespotykanych zwierząt i owadów, hałas z takiej muszli może wygonić zwierzęta, jeśli chodzi o
Park linowy też świetnie, ale w niższych partiach, choćby ze względu na hałas, gastronomia hmm
niekoniecznie każdy zawsze pakuję w plecak co trzeba, parking dla mnie zbędny dlaczego?
Ponieważ od lat największą frajdą jest samo wchodzenie na Kamieniołom, nie róbmy ludziom aż
tak dobrze Pokażmy, że idziemy na przód ale nie dajmy od razu całej dłoni.
Kamieniołom to miejsce ciszy, i spokoju zróbmy to tak, żeby coś się tam działo, Ale nie za wiele w
końcu takie miejsca to ostatnie miejsca w których mamy zieleń, zwierzęta i miejsce na relaks. Nie
róbmy hałasu nie stawiamy muszli koncertowej bo w Kozach jest na to miejsce, nie róbmy parku
liniowego bo tego też jest mnóstwo, zróbmy piękny wysoki taras widokowy nad koronami drzew,
zróbmy szlak geologicznych tak aby każdy kto nie doświadczył prac które kiedyś były wykonywane,
zróbmy taki skansen, szanujmy to co mamy, nie dajmy się zwariować.
Żart Wójta z kolejka do Kozianskiego Kamieniołomu byłby pięknym zwieczemiem rewitalizacji tego
cudu. Może się ktoś nad tym pochyli
Postawienie kontenera na śmieci. Reszta niech zostanie jak jest
Nie chce żeby tam coś ruszać. Zostawcie tak jak jest.
Pozostawić taki jaki jest naturalny, ewentualnie jakieś ścieżki rowerowe , zadnych parków linowych
itp pamietajmy że jesteśmy tam tylko gośćmi, a to jest dom , schronienie, azyl dla zwierząt.
Jest to miejsce gdzie można odpocząć od zgiełku. Zrobienie tam wielu atrakcji przyciągnie masę
ludzi i stracimy to wszystko. Wystarczy wykosic tylko żeby było miejsce na kocyk i tyle. Pozwólcie
nam spędzać z dziećmi czas na łonie natury. Jak ktoś chce atrakcje i tłumy to blisko jest Żar czy
Dębowiec
Kompleks typu geo park w Ujsołach, który również powstał na terenie kamieniołomu.
Chciałabym, żeby kamieniołom pozostał jak najmniej zagospodarowanym terenem. Każda większa
ingerencja w postaci infrastruktury sportowej, wypoczynkowej czy gastronomicznej odbierze jedno
z ostatnich cichych, spokojnych miejsc na wypoczynek w kontakcie z przyrodą.
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Cały terem powinien być uznany za rezerwat przyrody i to natychmiast!!!
Najlepiej by bylo by został bez zmian
Połączenie z bielskimi trasami http://endurotrails.pl + możliwość biwakowania, rozpalania ognisk i
grillowania (bo teraz oficjalnie tego nie można)
Lepszy dojazd dla samochodów ,Dla osób niepelnosprawnych
Pozostawic w takim stanie jakim jest, zeby spokojnie zwierzeta mogly tam zyc.
Pozostawienie go w jak najbardziej naturalnym stanie, z drobnymi ingerencjami typu : usunięcie
starych pozostałości budynków, oczyszczenie i zagospodarowanie stawu. Resztę powinna zrobic
natura :)
Aby chronić przyrodę nie należy nic zmieniać. Obecny dziki stan jest dla roślin i zwierząt żyjących w
tych rejonach najlepszym rozwiązaniem. Wszelkie zabudowy spowodują masy turystów i
zniszczenia przyrody. Mam nadzieję, że rządzący przemyślą sprawę czy warto wydawać kupę
pieniędzy, żeby zabetonować i zniszczyć krajobraz.
Może to nie pomysł, ale pewna uwaga. Po dzisiejszych zawodach wędkarskich uważam ze jedna z
ważnych rzeczy przy takich imprezach to wyczyszczenie stawu z zarośli.
Nie zmieniać
Bezpieczna droga dojazdowa
Zakaz dla motocyklistów, wyznaczenie palenisk
Symboliczna odbudowa Kamieniołomu
Nie ograniczać wolnej przestrzeni
Bez parkingu
Odtworzenie kolejki zwożącej kamień
Obszar z zakazem wjazdu dla motocykli
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