
 

„Aby było nam lepiej…” - ankieta Szkoły Leśnej na 

Barbarce. 

 

Stowarzyszenie „Tilia” przygotowało ankietę dla osób 

korzystających z terenu i oferty Osady Leśnej na Barbarce. 

Wypełnienie ankiety było anonimowe i dobrowolne. Ankieta miała 

pomoc do sformułowania diagnozy potrzeb na użytek Szkoły Leśnej 

na Barbarce. 

 

Ankiety zostały wypełnione do 31 października. 

 

Poniższe zestawienie utworzono na podstawie 179 poprawnie 

wypełnionych ankiet. 

 

Serdecznie dziękujemy osobom, które przekazały nam swoje 

odpowiedzi. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 



 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Uzasadnij swoją odpowiedź: 

Fajny plac zabaw w otoczeniu zieleni z daleka od miasta. 

Można by zwiększyć ilość ławek koło placu zabaw 

Obsługa miła, wszystko zadbane, sprawne. Zmieniłabym jedynie ofertę produktów w sklepiku na bardziej sprzyjające 

zdrowemu odżywianiu. 

Atrakcyjna, zawsze wzorowo przygotowana, ciekawa dla ludzi w każdym wieku 

Miła obsługa 

Miła obsługa. czysto, bardzo zadbane cudowne miejsce 

Bo jest cala gamm zabaw sportowych 

Dobre kiełbaski ale trzeba mieć swoje 

Fajny spacer, miła obsługa 

Po wielokilometrowej trasie na kijkach z chęcią pije herbatę w kawiarence leśnej. lubię tez grillować na polanie 

Herbata w sklepiku pyszna 

Atrakcyjne miejsce do jazdy rowerów i spacerów. jest fajny sklepik. doceniam tez inne atrakcje dla dzieci 

Mili pracownicy. zacnie życzliwi i pracowici 

Sklepik słabo zaopatrzony, obsługa miła i profesjonalna. ubogi plac zabaw. terem leśny- zgoda na wchodzenie z psami 

Miła obsługa a sklepik dobrze zaopatrzony 

Tablice interaktywne nie działają 

Brakuje dbałości o szczegóły 

Jest ok, ale sklep za krótko 

Nie korzystałam z żadnej oferty. 

Alejka z wielkimi grzybami jest fantastyczna! 

Są bardzo ciekawe i fajne. 

Dziecko dobrze się bawiło. 

Niby tak, ale przydałyby się dania obiadowe i kawa z expressu, bo ten facet z budką rzadko stoi. 

Głównie ze względu, że ścieżki-szlaki piesze nie są atrakcyjne, lasy to parki, poruszamy się jedynie po drogach. 

Ze ścieżek edukacyjnych, ponieważ spacerek z kijkami ze sklepiku, ponieważ lubię po spacerze usiąść. Bardzo miła 

obsługa. 

Duża przestrzeń pozwalająca na realizację różnych form aktywności. 

Miła obsługa w sklepiki, fajny plac zabaw, wspaniałe miejsce w lesie. 

Można wywietrzyć dzieci! 



 

Fajne miejsce na spotkanie 

Bywam tu "od zawsze " 

Zajęcia edukacyjne są ciekawe, prowadzący bardzo mili i kompetentni, Barbarka jest miejscem, gdzie dzieci nie nudzą się 

przez cały rok, a nie tylko latem. 

Wszystko było na najwyższym poziomie. 

Miła obsługa, mili ludzie, czyste miejsce, zadbane 

Byłem z bliskimi więc to jest najważniejsze szczęście. Zadowala mnie klimat leśny, spokój unikalny. Odczuwałem brak wi-fi. 

Za mało atrakcji dla dzieci. 

Wszystko jest ok. Bardzo klimatycznie. 

Nie korzystałam z oferty. 

Dlatego, bo tu jest miła obsługa i, że tu jest fajnie. 

Jestem zadowolony, w szczególności z naturalności środowiska. 

Jestem szczególnie zadowolony z opisów ścieżek edukacyjnych. 

Bezpieczne ścieżki spacerowe. Toaleta i napoje dostępne przy sklepiku. Podstawowa i dobra baza dla spacerowiczów i 

biegaczy. 

Zawsze miła obsługa, czysto. 

Trasy dobrze utrzymane , miejsca na ogniska czyste 

Jest tam wszystko czego potrzeba . 

Tu zawsze jest ciekawie 

Super miejsce na spędzanie czasu na lonie natury. czasem jest tylko zbyt tłoczno. 

Bardzo dobrze zorganizowane i atrakcyjne pod względem różnorodności warsztaty małych przyrodników (płazy, ptaki, 

drzewa). 

Bardzo mile miejsce, przyjeżdżamy tu najczęściej jak możemy. Lubimy przyjeżdżać z wnukami. wymienione przez was 

atrakcje zaspokaja nasze potrzeby 

Przyjeżdżamy tu często z ludźmi spoza Torunia, żeby aktywnie spędzić czas i zawsze im się bardzo podoba. 

Jest baza wypoczynkowa (ławki, picie). Mógłby być jeszcze ciepły posiłek. Plac zabaw robi się za mały. 

Było ok 

1) brak zajęć edukacyjnych dla dorosłych 2) szlaki turystyczne bardzo źle oznakowane (np. do Stawów Przysieckich i Lasu 

Piwnickiego 3)ochrona płazów bardzo problematyczna. Powinno się ograniczyć ruch rowerowy i samochodowy w odległości 

200m od stawu; wprowadzić czytelne tablice zamiast informacji na zwiewających kartkach. dotychczasowe kartki dot. 

ochrony płazów są napisane zbyt mała czcionka 

Prosiłabym o lepsze wyeksponowanie źródła św. Barbary; utrwalenie w świadomości odwiedzających. P.S. Wyjątkowo mile 

panie w sklepiku 

Park linowy jest prowadzony przez profesjonalistów. trasa jest bezpieczna i miła. z utęsknieniem czekam na otwarcie 

kolejnej trasy. Sklepik jest wystarczająco wyposażony. 

Było ok. Można też poznać wygląd poszczególnych drzew i uzyskać podstawowe informacje o roślinach i zwierzętach. 

Szlaki są dobrze oznakowane. brakuje cytryny do herbaty w sklepiku 

Kontakt z naturą, edukacja, zabawa, dużo dla ciała i ducha 

Dobra dostępność, miła obsługa, "klimatyczne" miejsce 

Ilość ścieżek pozwala na unikanie tłoku, odpoczynek w samotności 

Miła obsługa, duży wybór jednak oferta mogłaby powiększyć się o sprzedaż kanapek 

Nie, ponieważ jest tu dziwnie jakoś 

Zawsze miła obsługa i kawka zawsze zaserwowana z uśmiechem 

Dobrze przygotowane i oznaczone ścieżki, ciekawe tabliczki, dobrze wyposażony plac zabaw, dobry dojazd 

Wygodne miejsce 

Słaby wybór w sklepiku, średnia obsługa, źle parzona herbata i kawa- nie ma ekspresu) 

Fajny plac zabaw 

Biegi na mapę, z tymi punktami, super sprawa. 

Bardzo miła obsługa, bliskość natury 

Plac zabaw jest jedyny w swoim rodzaju. Szkoda, że nie ma już królików w zagrodzie -były super. Dzieci uwielbiają Barbarkę 

Miła obsługa, piękny teren 



 

 

 

12. Co według Ciebie powinno pojawić się na Barbarce, aby zwiększyła się jej 

atrakcyjność? (proszę wymienić i krótko opisać) 

Dodatkowe miejsca do siedzenia, dodatkowe elementy edukacyjne 

Trampoliny  

Altanki piknikowe. 

Przejażdżki konno i wozem , żywe zwierzęta  

Ławki przy placu zabaw w większej ilości 

Ciekawa oferta gastronomiczna, większy nacisk na edukację przyrodniczą i ekologiczną,  

Wypożyczalnia rowerów 

Zwierzęta. 

Jak dla mnie nic nie brakuje, chociaż fajne by było, gdyby było więcej tablic z ciekawostkami na różne tematy historyczne 
jak i przyrodnicze. 

Oferta jest tak bogata, że chyba już nic więcej nie trzeba 

Miejsce żeby zjeść a nie przekąsić 

Więcej oświetlenia; cieple posiłki 

Bar z ciepłymi daniami 

Wprowadzić meleksy; strefa ciszy (bez placów zabaw, pikników ,grilli) pozwalające na kontakt z przyroda 

Czasem chciałoby się zjeść cos z drobnej gastronomii w sklepiku, ale smród oleju niebyły przyjemny.; jednak kolorowe 
smaku kanapki dobre byłyby 

Gastronomia 

Boisko do gry; krany z woda; więcej WC i koszy na śmieci 

Nic więcej ale utrzymać to co zostało zrobione i będzie dobrze 

Śmietniki w lesie; koszyki na rowerach; podchody 

Park trampolin; więcej leżaków; wifi 

Nic bym nie zmieniła, natura sama się broni 

Stworzenie ścieżek spacerowych z zaznaczeniem miejsc docelowych np. stawy Przysieckie, Leśniczówka w Piwnicach, 
zamek Bierzgłowski 

Oznakowane ścieżki spacerowe z podaniem odległości 

Miejsce do swobodnego biegania z psem; miejsce do zabawy dla dzieci do 2 lat 

Stół do bilardu, badminton, lotki 

Wyższy park linowy, strzelnica, gry planszowe, schronisko z możliwością taniego noclegu 

Rower z kawką; w sezonie letnim zapiekanka, gofry, sandwicze; bez lodów na gałki i głośnej muzyki 

Gry i zabawy związane z kartografia- poszukiwanie atrakcyjnych pkt (np. ulotki z mapa dla chętnych żeby można było 
ruszyć ze znajomymi) 

Mapki w lesie 

Możliwość zjedzenia ciepłego posiłku 



 

Strzelnica z lukami; mapa na placu; 

Obiady 

Instalacje do treningów (poręcze) 

-restauracja ze zdrowym jedzeniem 
-więcej ławek 
-pokój dla matki z dzieckiem(przewijak fotel do karmienia) 
-zorganizowane gry dla całych rodzin typu gra miejska 

Zwierzęta; zajęcia a animatorem; gry ławkowe 

Lody gałki 

Strzelanie z luku, trampoliny 

-Fitness w lato na świeżym powietrzu- joga/ pilates; zajęcia organizowane na polanie dla wszystkich 
-stoły z ławkami wokół stawu- milo posiedzieć przy wodze, a wtedy byłoby bardziej kameralnie niż na polanie lub przy 
sklepiku 
-kosze do segregacji śmieci- barbarka wspiera ekologie, a niestety tego nie widać 

Konie, foodtrack 

Jest super. 

Jest wszystko, czego potrzeba do spokojnego wypoczynku. 

Więcej MZK 

Gastronomia; zapiekanki frytki 

Konie; trampoliny 

Gastronomia 

Renowacja powierzchni trawiastej na przestrzeni boisk; pole namiotowe 

Gastronomia; większy plac zabaw 

Dzieci mówią, że basen. 

Toaleta. 

Mini zoo - by było weselej. 

Szersza oferta gastronomiczna!!! 

Nie wiem. 

Większy plac zabaw, siłownia zewnętrzna. 

Autobusy-więcej. 

Więcej połączeń autobusów do Osady Leśnej. 

Plac zabaw terenowych dla starszych dzieci. 

-Ogólnodostępne miejsca grillowe jak w parku bydgoskim 
-Możliwość zakupu i spożywania piwa 
-Oferta gastronomiczna 

-lepszy piasek (pod cienką warstwą od razu) 
-mała gastronomia (frytki, hot dogi, pomidorówka:) 
-duża zjeżdżalnia 

Konie (możliwość nauki jazdy) 

Nie ma czegoś takiego. 



 

Mini ogród zoologiczny- drobne zwierzęta- króliki, kury, bażanty. 
Dojazd z Torunia kolejką turystyczną (tory są niedaleko). 

-nieodpłatne wynajmowanie sali na urodziny dzieci 
-tańsza oferta urodzinowa 
-alternatywa dla mobilnej akademii dziecięcej 

1. Boisko wielofunkcyjne - postulat 8-latka. 
2. Gastronomia (obiady). 
3. Pole golfowe - postulat 8-latka. 
4. Place zabaw dla najmłodszych. 

Mini tężnie 

- więcej cyklicznych akcji typu tegoroczna AKADEMIA PRZYRODNIKA - bardzo ciekawe zajęcia zarówno dla dorosłych i 
dzieci. 

Dróżki rowerowe 

Zagospodarować staw. 

Trampolina, coś nowego na placu zabaw, hodowla zwierzaków, więcej festynów, więcej atrakcji, basen. 

Zagospodarować staw. 

-miejsce gdzie można zjeść cos ciepłego- długi czas spędzony na świeżym powietrzu wzmaga apetyt 
-ścieżka zdrowia lub cos gdzie można kupić cos ciepłego do jedzenia 

Wprowadzić przewóz meleksem, strefę ciszy dla relaksu, regionalne przekąski. 

- Wi-Fi, 
- nadajnik zasięgu sieci komórkowej, 
- zwierzęta (chociażby w akwarium jakieś). 

Poproszę więcej atrakcji dla dzieci, powiększony plac zabaw lub coś co zwiększy zaciekawienie dzieci (organizacja, co jakiś 
czas festynów dla dzieci). 

Baseny letnie. 

Jet super. 

- trampolina, sztuczne zwierzęta leśne - coś jak dino park, 
- coś nowego na placu, 
- hodowla zwierzaków, 
- więcej festynów, 
- basen. 

Jezioro do kąpania. 

- stanowiska obserwacji ptaków, 
- zorganizowane wycieczki przyrodnicze, 
- posadzić trawę na głównej, 
- transmisja online z jakiegoś gniazda. 

- urządzenia do gimnastyki, 
- toalety i prysznic (nie jest źle), 
- nauka golfa.  

- atrakcje dla dzieci, 
- zwierzęta w naturalnych zagrodach. 

Ławki na placu zabaw ,mini tężnia 

Siłownia zewnętrzna, większy plac zabaw ( dla przedziału wiekowego IV-VI kl. szkoły podstawowej). 

Większy parking dla aut osobowych. 

Może mini tężnia , ławki na placu zabaw, lunety przy stawie, ciepłe posiłki 

Restauracja w sali hotelu przy mini golfie, ewentualnie kawiarnia. 
trasa w koronach drzew ew. długa tyrolka dla dorosłych, młodzieży (odpłatnie?) 



 

-czystość terenu powinna się zwiększyć. 
-pole do gry, boisko do siatkówki 
-gry planszowe do wypożyczenia 
-altanki drewniane dla posiedzenia 

Oferta zaspokaja moje potrzeby 

- króliki i kozy (ogrodzone, bez możliwości brania na ręce), 
- większa zjeżdżalnia, z lepszym ślizgiem. 

- możliwość płacenia kartą w sklepiku, 
- punkt gastronomiczny np. food track. 

Mogłaby być uruchomiona mała gastronomia z płatnością karta 

Ciepłe posiłki (jesień), więcej punktów z informacją o przyrodzie i rozrywki dla dzieci. 

Uważam, że nie trzeba zwiększać atrakcyjności. Lepiej zostawić to miejsce tak jak jest, cały urok jest w tym, że nie ma 
sklepików, komercji, można odpocząć wśród natury 

1) zajęcia edukacyjne dla dorosłych 
2) spacery po Barbarce i okolicach z przewodnikiem 
3) ograniczyć ruch samochodowy w okolicach kaplicy i stawu 

"Magiczność" tego miejsca. Proszę nie wprowadzać działalności komercyjnej. Urok tego miejsca polega na możliwości 
wyciszenia się mieszkańców miasta 

1. mogłyby powstać zajęcia dla studentów czy seniorów; medytacje; grupa biegowa czy nordic walking trwający cały rok, 
czy chociażby w sezonie kwiecień- październik 
2. oznaczenie ścieżek leśnych, dużo osób błądzi nie mogą tu trafić 
3. pole namiotowe 
4. więcej parkingu dla rowerów 

Należy uporządkować to, co już zostało na Barbarce zrobione. Liczne tabliczki, informacje itp. powodują, że informacje są 
nieczytelne. Uważam też, że obecnie największą wadą Barbarki jest "cywilizacja" i wpływ ludzi. 

grzane winko w sklepiku;  
kulig zimą; 
wypożyczalnia nart biegowych; 
gry terenowe i biegi na orientację (runmagedon) 

Więcej stolików przy sklepiku i więcej stojaków na rowery 

Lepiej oznakowane szlaki turystyczne. aktualne jest stare i nieczytelne. 

Stylowa niewielka restauracja; 

Większy plac zabaw; 
Więcej miejsc wypoczynkowych nad stawem 

Mały punkt kulinarny z daniem obiadowym 

zajęcia i wydarzenia skierowane do dorosłych, miedzy innymi zajęcia z kijkami, organizowanie wycieczek pieszych, 
rowerowych po okolicy Barbarki;  
zajęcia z jogi; 
zajęcia z zielarstwa; 
zaawansowana wiedza grzybiarza; 
lepsza reklama np. YouTube; 
lepiej oznakowana trasa do Barbarki np. znaki już od pętli MZK; 
duży bilbord na pętli MZK; 

Zwiększyć ilość miejsc do grillowania; 
ścieżka edukacyjna opowiadająca o dużych zwierzętach (np. jelenie, sarny, dziki itp.)  

Jakieś małe punkty gastronomiczne (zapiekanka, kiełbaski, napoje) 

Restauracja- obiady + napoje 

Latem- mała gastronomia z ciepłym jedzeniem 



 

Stojaki w wydzielonej strefie dla rowerów 

Większa toaleta 

-bar ze zdrową żywnością; 
-ciepłe posiłki; 
-zajęcia rekreacyjna dla dorosłych (joga, gimnastyka, nordic walking); 
-edukacja i spotkania dla seniorów 

Możliwość zjedzenia obiadu  

Rozwinięta gastronomia, typu zupy, dania stałe, dla rodzin, żeby coś zjeść, myślę że podniesie popularność tej placówki 

Nie za dużo żeby zachować ciszę 

Mini tężnia, ciepłe posiłki w sklepiku. Pozwoli to spędzić więcej czasu w tym miejscu rodzinom 

Tęsknie za królikami, fajne by były kózki na Barbarce. 
Miejsca grillowe są bardzo odizolowane od reszty atrakcji. 
W tym roku nie działał grill- bardzo liczyliśmy na karkówkę 

Lokal gastronomiczny 

- przyrodnicze wycieczki z przewodnikiem, 
- podniesienie poziomu wody w stawie, 
- udrożnienie przepływu między jeziorkiem głównym a jeziorkiem wąskim. 

 

13. Wymień max. 3 rzeczy, które przeszkadzają Ci na Barbarce i które wymagają 

zmiany 

śmieci pozostawiane przez odwiedzających, nie szanowanie przez odwiedzających rzeczy elementów infrastruktury 

Kaplica. Uważam że powinno mieszać się rekreacji i edukacji z religią.  

Mało atrakcji. 
Mało miejsc siedzących przy placu zabaw 

Duża ilość ludzi 

Zjeżdżalnia na placu zabaw 

Brak porządnej toalety, ścieżki edukacyjne mogłyby być bardziej rozbudowane, brak fajnej oferty gastronomicznej 

Możliwość przejazdu samochodów przez środek terenu rekreacyjnego. Stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci. Na drodze 
przed kościołem powinien być szlaban. 

Zbyt mało stojaków na rowery, zejście po bruku do bramki (nie raz się córka poślizgnęła) a nie chcę myśleć, co by było, 
gdyby starsza osoba się przewróciła. I kiepski zapach w toaletach. 

Nie zauważyłam 

Za mało jest MZK; za małe możliwości zjedzenia; boisko do pokopania piłki nożnej 

Brak ciepłego posiłku; mało oświetlenia 

Za mało MZK, przez co jest więcej samochodów; hałas; brak koszy do segregacji śmieci (plastik) 

Darmowy park linowy, jest mało miejsc przy ogniskach 

Leśne ścieżki wybrukowane kamieniami; auta nie powinny się pojawiać 

Leśne drogi wybrukowane kamieniami i gruzem 

Wprowadzić zakaz parkowania aut poza parkingiem i egzekwować 

Śmieci w stawie 



 

Brak śmietników w lesie; mało miejsce parking; brak coca-coli w sklepie; posiłki 

Brak Wi-Fi 

Pojawienie się piwa w sprzedaży w ogródku koło dużego parkingu 

Samochody wjeżdżający od strony leśniczówki 

Samochody wjeżdżające na jezdnie z zakazem wjazdu 

Nieproszeni ludzie z alkoholem 

Komunikacja; brak nowoczesnych rozwiązań infrastruktury 

Brak szlabanu przy zjeździe na parking dla autobusów ze względu na to iż kierowcy pędzą i nie zwracają uwagi na 
pieszych; progi zwalniające na drodze 

Słabe oznakowanie atrakcji, mały parking 

Bardzo słabe oznakowanie tras 

-brak możliwości zjedzenia obiadu 

Tłumy; komercja. 

Brak zwierząt domowych 

-hałas i duży tłok zwłaszcza w weekendy 
-duża ilość aut- czujesz się jak w centrum miasta a nie w lesie 
-za mało kursów MZK w weekendy 

Dymiące grille  

Nic mi nie przeszkadza. 

więcej WC; miejsce na rolki mała kafejka z zapiekankami frytkami itd. 

auta poza parkingiem 

Ruchliwa droga między kapliczką a stawem. Nigdy nie wiem, czy jakiś szaleniec nas nie okurzy. Boję się o bezpieczeństwo 
swojego dziecka, gdy tamtędy przechodzi. 
Brak toalety. Kącik do przewijania w ogóle byłby luksusem. Większość osób tam przebywających to rodziny z małymi 
dziećmi. 

Brak festiwali. 
Źródełko. 

Brak oferty gastronomicznej. 

Nic mi nie przeszkadza, wspaniały pobyt wśród śpiewu ptaków, zieleń. 

Brak kawiarni/restauracji z prawdziwego zdarzenia. Czy stowarzyszenie zajmujące się działalnością edukacyjną m.in. w 
obszarze ekologii nie mogło pomyśleć o dwustronnym wydrukowaniu ankiety i oszczędności papieru??? 

Klatka dla królików. Od ponad roku nie ma lokatora 
Brak możliwości zjedzenia obiadu i wypicia piwa 
Brak dostępu do urządzeń edukacyjnych 

Pusta klatka królików. 
Kiepski piasek. 
Brak możliwości posiłku. 

Nie mam takich. 

Brak ekspresu ciśnieniowego do kawy 

-wyłączność mobilnej akademii mobilnej i jej wysoka cena 
-za mało bezpłatnych miejsc zabaw dla dzieci 

Nadmierna frekwencja w sezonie. 
Mało toalet. 



 

Parkowanie aut byle gdzie ( jak jest pełny parking ) , 

Samochody jeżdżące miedzy placem zabaw a szkolą 

- nadmierny ruch samochodowy - kierowcy parkują poza parkingami, jeżdżą zbyt szybko, 
- głośniki kościelne - za głośne, nie każdy przyjeżdża na mszę, a chcąc nie chcąc musi jej słuchać, plus ograniczenia w 
działalności parku linowego. 

Zakaz wjazdu pojazdów do lasu 

- mało WC. 

Brak pianek na ognisku 
Za mało miejsc w toaletach 
Za mały parking 

Mało WC. 

- brak segregacji śmieci, 
- hałas. 

- krzywa dolna polana - wymaga wyrównania gleby, 
- kosz do basketballu jest zniszczony na polanie górnej, 
- siłownia jest, ale słaby sprzęt - brakuje drążka do podciągania się. 

- boisko duże dla dzieci, 
- łazienka, 
- powiększony asortyment w sklepie. 
- brakuje baru szybkiej obsługi - zjeść obiad w weekend z rodziną. 

Wszystko jest ok. 

- nic mi nie przeszkadza. 

- za mało toalet, 
- brak pianek na ognisku, 
- za mało miejsc na parkingach. 

Nie wiem. 

- naprawa tamy między stawami, 
- piach na głównej polanie. 

- zbyt niski poziom wody w jeziorku, 
- piach na polanie. 

Nie ma takich rzeczy. 

- zbyt duży tłok weekendami, ale tego chyba lepiej nie zmieniać. 

Parking dla aut powinien być w okolicy pętli autobusowej ul. Pawia ,zamknąć ul .Przysiecką ,bardzo często auta jadą tam z 
za dużą prędkością , 

Brak miejsc parkingowych  

Za mało toalet , za dużo aut , 

-WC 
-zaniedbany staw 
-lepsze boisko do siatkówki, ew. dwa 

Za krótko otwarty sklepik 

Jestem zbyt rzadko, aby cos mi przeszkadzało. 

- więcej stojaków dla rowerów - obecnie rowery są stawiane gdzie popadnie. 

- remont toalety i regularne jej sprzątanie. 

-ruch samochodów poza parkingiem 
-brak większej liczby stolików 
-staw zabrudzony, mało zagospodarowany 



 

- jest wspaniale. 

Za dużo ludzi w weekend 

a) bałagan w siedzibie Szkoły Leśnej i sklepiku (stare łańcuchy, lampki) 
b) materiały edukacyjne przed kilku lat 
c) gablota z informacjami często zawiera materiały nieaktualne, wypłowiałe 
d) zdarzają się imprezy, w czasie których nagłośnienie jest zbyt silne- słychać je na pętli MZK 

a) głośne festyny 
b) w tym miejscu nic nie przeszkadza, niech pozostanie jakie jest 

1. brak rowerów miejskich 
2. brak jasnych oznaczeń ścieżek by trafić tu 
3. odpłatne ogniska. Można by pobierać opłatę za pozwolenie ogniska (np. 20/30zl) ale być z własnym drewnem i nie do 
godz. 22 tylko no dłużej... np. 24 

Jest jarmarcznie - nastawienie na rozrywkę o przyrodzie, ale z pominięciem przyrody. 
Horror vacui (lęk przed przestrzenią) - wszędzie coś ustawione - sprawia wrażenie bałaganu i braku pomysłu. 

Brak terminala; brak alkoholu 

Za dużo samochodów, które parkują zbyt blisko; 
brak kontroli na placach zabaw (np. z tyrolki korzystają duże dzieci, zjeżdżające po dwa na raz- stwarza to zagrożenie dla 
dzieci) 

Mały parking; 
Brak możliwości posilenia się; 
Zbyt słabe oznakowanie szlaków 

Parkujące niezgodnie z wytycznymi samochody 

Śmiecący ludzie; 
Toaleta 

Brak kanapek w sprzedaży; 
Brak hamaków; 
Brak koncertów, muzyki folkowej, etnicznej, poezji śpiewanej 

Ruch samochodowy; 
Nagłośnienie na głównym placu 

Komary 

Droga dojazdowa od ul. Polnej jest zniszczona 

Samochody i rowery koło kaplicy i leśniczówce 

Większy plac zabaw i zabaw aktywizacyjnych 

Mało miejsc siedzących przy sklepiku  

Za dużo ludzi w niedzielę 

Imprezy ze zbyt dużym nagłośnieniem 

Rucha na ul. Przesieckiej, ulica powinna być dostępna tylko dla pieszych i rowerzystów 

Należałoby uzupełnić drogę od jezdni do placu zabaw- wózek ma problemy na dziurach 

Piaszczyste drogi, kałuże  

Park linowy jest za drogi 

 

  



 

 

14. Czy jesteś za tym, aby na Barbarce:  

a) wybrukować alejki:    

 
 

 

 

b) Ogrodzić teren:        

 
 

  



 

 

 

c) Zwiększyć ilość miejsc parkingowych:    

 
 

 

d) Umożliwić sprzedaż alkoholu:   

 
 

  



 

 

 

 

e) Wprowadzić opłaty za wstęp:      

 
 

 

 

f) Wprowadzić opłaty za korzystanie z toalety:        

                           
 



 

g) Inne (jakie?): 

Tylko piwo 

Ograniczyć ilość sprzedawanych niezdrowych przekąsek na rzecz promowania zdrowego trybu życia i odżywiania 
się 

Było więcej festynów. 

Wprowadzić gastronomię. 

Zbudować progi zwalniające na wysokości sklepiku / pola do rekreacji. 

Sprzedawanie waty cukrowej 

Naprawić dźwięki ptaków przy Szkole Leśnej. 

Powstał bar szybkiej obsługi, żeby zjeść obiad. 

Sklepik mógłby mieć jakieś ciepłe posiłki 

Bezwzględny zakaz wjazdu samochodem 

Lepsza reklama; wydarzenia dla dorosłych 

Alkohol- przynajmniej browar 



 

 

 

 

 



 

    
 

Inne uwagi: 

I tak i nie. Autobus nie jedzie z każdego miejsca w Toruniu, a tym bardziej ciężko dojechać na Barbarkę spoza Torunia bez 

samochodu. 

Brak ścieżek rowerowych 

Nie wiem. 

Nie mam zdania. 

Brak dojazdu kolejką w weekendy 

Kościół jest za mały 

Kiedyś była wypożyczalnia rowerów miejskich. 

Tak bo można dojechać rowerem. 

Powyższe nie jest potrzebne lub jest zapewnione w stopniu wystarczającym 

Trochę więcej kursów autobusów ,fajnie gdyby został chociaż na weekendy puszczany był szynobus Dworzec Główny do 

stacja Barbarka -tory są :) 

Więcej kursów MZK ,uruchomić pociąg ( Toruń Główny -Barbarka stacja )chociaż w weekendy 

Do punktu a: Nie wiem, jeżdżę autem. 

Tak - mimo wielu zwiedzających zawsze jest gdzie zaparkować 

Dałabym jeden MZK tak ok.20 w wakacje ponieważ park linowy jest dłużej otwarty 

Tak – wygodne ścieżki rowerowe 

Nie mam odpowiedzi. 

Autobus MZK nr 27 kursuje tylko w weekendy 

 



 

 

 

17. Masz pomysł na Barbarkę, podziel się z nami. Może uda się go zrealizować. 

Więcej żywych zwierząt  

Labirynt w lesie? Ogrody Hortulus maja bardzo ciekawe. 

Idealnie byłoby zachować leśny i dziki charakter Barbarki a jednocześnie zadbać o nowoczesną ale wtapiającą się w tło 
infrastrukturę tj. miejsca do uprawiania różnych sportów, wypasiony plac zabaw dla dzieci + rozbudowana oferta zajęć 
edukacyjnych skierowanych do rodzin z dziećmi a nie tylko szkół, niezbyt rozbudowana, ale atrakcyjna gastronomia i 
zaplecze sanitarne. 

Mini zoo. Kozy, króliki, kury.  

Więcej informacji o imprezach na Barbarce w innych miejscach miasta, Na Skarpie, Rubinkowo itp. 

Bardziej oświetlić i będzie cudowniej 

Lepsze boiska do siatkówki i koszykówki 

Oczyszczenie stawu; zrobienie mikro wodospadu z kamieni 

Postawić ławki przy alejkach leśnych wraz z koszem na śmieci. postawić ławki z oparciem na polanie górnej, tak jak przy 
leśniczówce 

Kilka ławek na ścieżkach na Barbarkę 

1. postawienie ławek na trasie i szlakach by starsze osoby mogły odpocząć 
2. przy ławkach postawić kosze na śmieci; pamiętać o opróżnianiu 

Tyrolka powinna sama wracać - na zasadzie przeciwwagi 

Cykliczne imprezy dedykowane, ogniska, grillowanie 

-wycieczki rowerowe i piesze z przewodnikiem PTTK dla rodzin z dziećmi (możliwość wypożyczenia rowerów) 
-charytatywny bal przebierańców (fundusze przekazane na szkole leśna) 
-wieczorna gra w bingo- dla dorosłych 
-leśne szanty w piątki 
-spotkania z podróżnikami/wspinaczami (wykłady prelekcje; wspólne projekty podróżnicze 
-więcej zajęć integracyjnych dla rodzin z dziećmi 
-barbarkowe podróże po nieczynnym torowisku 



 

Małe muzeum historii barbarki i jej wpływu na Toruń i okolice 

Dlaczego nie ma lunety? za dużo nie budować bo na tym ucierpi przyroda. niech będzie jej jak najwięcej 

Więcej miejsc siedzących w okresie wakacyjnym. wybiegi dla psów 

Przydałabyś strefa ciszy- miejsce wśród drzew w którym można się zrelaksować i posłuchać ptaków, szumu drzew itd. na 
barbarce bywa bardzo głośno i wśród hałasów dzieci trudno się zrelaksować i poczuć jak w sercu lasu 

Oznakowanie terenu. 
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych. 
Więcej autobusów MZK. 

kolonie w wakacje; basen nieduży 

Trampoliny 

Oczyścić staw, usunąć drzewa suche 

Gastro z domowym jedzeniem; więcej festynów; tor do rolek; boisko do grania w nogę kosza siatkówkę 

Dania obiadowe, kawa z expressu; mini zoo (kozy); jakieś może nocne (?) atrakcje i joga (ćwiczenia np. z animatorem). 

Jeżdżę z Osiedla "Na Skarpie" i jest mało połączeń do Osady Leśnej. 

Budowa mini tężni 

Brak jadłodajni 

Bufet z zupą i prostymi daniami (zdrowymi!). 

-brodzik dla dzieci 
-więcej leżaków 
-więcej straganów 

Bufet z zupą i prostymi daniami (zdrowymi!). 

Siłownia dla dorosłych na świeżym powietrzu by moc skorzystać w czasie gdy dzieci się bawią na placu zabaw 

Barbarkową ścieżkę dla dzieci np. Czerwonego Kapturka. 

Poproszę o bar, żeby zjeść dobry i niedrogi posiłek razem z dziećmi. 

Dodać znaki, jak dojść na Barbarkę. 

- brodzik dla dzieci, 
- więcej leżaków, 
- więcej straganów. 

Utrzymać naturalność otoczenia. 

Utrzymać naturalność leśnego środowiska. 

Latem palące się i dostępne ognisko. 

Budowa mini tężni ,  

Może muzeum z historią tego miejsca i okolic 

Sala przy hotelu mogłaby być mała kawiarnia albo restauracja. 
przydałaby się większa zjeżdżalnia na placu zabaw, tyrolka dla większych dzieci 

Takich, jak Barbarka innych miejsc nie ma, ale. jeździmy. Brzoza Toruńska - ale jest płatny wstęp. Punkty biwakowania nad 
Drwęcą i Wisłą, ale brak tam infrastruktury dla dzieci. Kwota 101-200 tys. rocznie na projekty edukacyjne dla rodzin i 
warsztaty w weekendy. Jesteście świetni! Tak trzymać! 

Poprawa, utwardzenie oznakowanych szlaków rowerowych. uruchomienie samoobsługowej malej gastronomii 
dofinansowanej przez Gminę. 

Więcej imprez weekendowych o przyrodzie dla dzieci. Tężnie będą bardzo dobrym pomysłem. Trasy spacerowe, jak w 
górach z przystankami informującymi o przyrodzie (drzewach, owocach, ptakach, pszczołach i zwierzętach). 



 

Nie róbcie z Barbarki miejsca nastawionego na zarabianie pieniędzy - po co tam sprzedaż alkoholu? płatny wstęp? to 
miejsce zyska tylko na tym, że będzie bardziej zaśmiecone i straci cały klimat. 

Retro wyprawa kolejka na Barbarkę, raz lub dwa w sezonie połączona z płatnym festynem. Ogólnie Szkoła Leśna 
ogranicza swa działalność edukacyjna głownie do współpracy ze szkołami podstawowymi. Dla reszty społeczeństwa 
stworzono parki linowe, miejsca do grillowania, biegi na orientacje itp. 

Bardziej wyeksponować w formie dokumentacji fotograficznej, historie tego miejsca z czasów przedwojennych. odtworzyć 
górny bieg strumienia z wysepka z rejsami powyżej tzw. groty. Proszę zachować unikalny charakter tego miejsca! 

1.konieczty folkowe, akustyczne, poezji śpiewanej. Zaangażować jakiś zespól czy może szkole muzyczna, zrobić np. 
muzyczne piątki i w godzinach wieczornych. są koncerty na wodzie, na Wiśle, tu może być leśne 
2. festiwale zaangażować się w istniejący, czy swój zaangażować- leśny 
3. zrobić reklamę i wyświetlać w tramwajach. dużo ludzi (studentów) nie wie o tym miejscu 
4. w związku z tym, że może współpraca z UMK, może w-f na parku linowym? 
5. nowy tor linowy 

Jeśli Barbarka będzie bardziej naturalna, to będzie lepiej wyglądać. 

przydałby się basen do kąpieli na świeżym powietrzu, osobno dla dorosłych i osobno dla dzieci 

1. koncerty, nie za duże, np. ze szkoły muzycznej  
2. zajęcia dla dorosłych - z ornitologii, zielarstwa, grzybobranie 
3. wycieczki zorganizowane - piesze, z kijkami, rowerowe, harcerskie (biegowe) 
4. rozszerzyć ofertę dla młodych, dorosłych i seniorów 
5. debaty dyskusyjne o ekologii, recyklingu, dbania o środowisko 

miejska stacja wypożyczania rowerów; 
parking- wiata dla rowerów 

Podałam wcześniej propozycje w imieniu wielu osób. Oczekujemy zmian. Myślę ze baza noclegowa jest nie wykorzystana 
wraz z salą restauracyjna. 

Tylko wprowadzić obiady! Myślę, że wszyscy będą z tego korzystać 

Więcej imprez sportowo rodzinnych oraz o tematyce edukacyjno- przyrodniczej przy współfinansowaniu miasta z 
animacjami itp. 

Większa współpraca z parafią św. Antoniego na Wrzosach  

Mniejsze koszty za skorzystanie z parku linowego i więcej festynów. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


