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Szanowni Państwo,

Koleje wąskotorowe to niezwykle cenne dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski 
posiadające bogatą przeszłość. Budowane często w trudno dostępnych terenach, 
na potrzeby górnictwa czy wojska, dzisiaj pozwalają nam przeżyć niezapomniane 
chwile w podróży nimi. Zabytkowy tabor, który obsługiwał koleje wąskotorowe, sięga 
swoimi początkami nawet XIX wieku. To wszystko sprawia, że dzisiaj mamy okazję 
do podziwiania nie tylko ciekawej historii kolei o torach węższych, niż powszechnie 
znana nam kolej ale także niezwykłych malowniczych krajobrazów.

Urząd Transportu Kolejowego, poza statutową działalnością, chętnie promuje kolejowe 
dziedzictwo historyczne i tym samym wspiera wysiłki tych, dla których ich losy 
nie są obojętne. Dlatego oddajemy w Państwa ręce przewodnik po kolejach 
wąskotorowych w Polsce w 2022 roku. To zbiór wszystkich istotnych informacji, które 
będą pomocne przy planowaniu wycieczki kolejami wąskotorowymi. W jednym miejscu 
można znaleźć nie tylko rozkład jazdy, ale także ceny biletów i inne cenne wskazówki. 

Nie byłoby dzisiaj funkcjonujących kolei wąskotorowych, gdyby nie wysiłek i ciężka praca 
miłośników kolei. To ich starania o odbudowę i uruchomienie przewozów pozwoliły 
na zachowanie linii kolejowych, wagonów i lokomotyw, które jeszcze kilkanaście lat temu 
popadały w ruinę. 

Życzę miłej lektury

Przygotowując przewodnik dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje 
w nim zawarte były jak najbardziej aktualne i rzetelne. Jednak każdy 
czytelnik powinien mieć świadomość, że informacje mogą ulegać zmianom. 
Dlatego zachęcamy do sprawdzania aktualności informacji na stronach 
internetowych poszczególnych kolei.
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MAPA POLSKICH KOLEI
WĄSKOTOROWYCH

Nadmorska Kolej 
Wąskotorowa s. 8

Koszalińska Kolej 
Wąskotorowa s. 12

Żuławska Kolej 
Dojazdowa s. 16

Wigierska Kolej 
Wąskotorowa s. 24

Ełcka Kolej 
Wąskotorowa s. 20

Pleszewska Kolej 
Lokalna s. 60

Kolej Wąskotorowa 
Rogów – Rawa – Biała s. 68

Nadwiślańska Kolejka 
Wąskotorowa s. 80

Górnośląskie Koleje 
Wąskotorowe s. 92

Przeworska Kolej 
Wąskotorowa 
Pogórzanin s. 100

Bieszczadzka Kolejka 
Leśna s. 104 

Wąskotorowe Kolejki 
Leśne s. 28

Wyrzyska Kolejka Powiatowa Białośliwie s. 36

Żnińska Kolej Wąskotorowa s. 32

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa s. 40

Średzka Kolej Powiatowa s. 52

Kaliska Kolej Dojazdowa s. 56

Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa s. 88

Sochaczewska Kolej Wąskotorowa s. 72
Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa s. 76

Kolejka Parkowa 
Maltanka s. 44

Śmigielska Kolej 
Wąskotorowa s. 48

Krośnicka Kolej 
Wąskotorowa s. 64

Starachowicka Kolej 
Wąskotorowa s. 84

Kolej Wąskotorowa 
w Rudach s. 96



8 9Poznaj polskie koleje wąskotorowe Nadmorska Kolej Wąskotorowa

Stacja początkowa ul. Dworcowa, Gryfice
ul. Dworcowa 2, Trzęsacz
ul. Leśna 5, Pogorzelica

Adres e-mail kolej@rewal.pl

Numer telefonu 91 38 42 235  
798 627 070

Strona internetowa www.kolej.rewal.pl

Facebook /Nadmorska-Kolej-Wąskotorowa 
-512110855497296

Numer konta bankowego 5493 7600 0120 0200 1360 1500 01

Organizator przewozów Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o.

Nadmorska 
 Kolej 

 Wąskotorowa
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

codziennie codziennie codziennie codziennie

codziennie

Pogorzelica – Trzęsacz
1045 1215 1410 1555 1745

Pogorzelica – Trzęsacz
1045 1215 1410 1555 1745

Pogorzelica – Trzęsacz
1045 1215 1410 1555 1745

Pogorzelica – Trzęsacz
1045 1215 1410 1555 1745

Pogorzelica – Trzęsacz
1045 1215 1410 1555 1745

Trzęsacz – Pogorzelica
1000 1130 1300 1510 1700

Trzęsacz – Pogorzelica
1000 1130 1300 1510 1700

Trzęsacz – Pogorzelica
1000 1130 1300 1510 1700

Trzęsacz – Pogorzelica
1000 1130 1300 1510 1700

Trzęsacz – Pogorzelica
1000 1130 1300 1510 1700

Pogorzelica – Gryfice
1745

Pogorzelica – Gryfice
1745

Pogorzelica – Gryfice
1745

Pogorzelica – Gryfice
1745

Pogorzelica – Gryfice
1745

Gryfice – Pogorzelica
840

Gryfice – Pogorzelica
840

Gryfice – Pogorzelica
840

Gryfice – Pogorzelica
840

Gryfice – Pogorzelica
840

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

*szczegółowy rozkład dla pozostałych stacji znajduje się na stronie: www.kolej.rewal.pl

http://www.kolej.rewal.pl
https://www.facebook.com/Nadmorska-Kolej-Wąskotorowa -512110855497296
https://www.facebook.com/Nadmorska-Kolej-Wąskotorowa -512110855497296
http://www.kolej.rewal.pl
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Trasa Gryfice – Pogorzelica
 39,5 km
 1 godz. 54 min.

Trasa Trzęsacz – Pogorzelica
 10 km
 34 min.

Pogorzelica
Niechorze

Śliwin

Rewal
Trzęsacz

Dreżewo

Karnice

Paprotno

Modlimowo

Rybokarty

Niedźwiedziska

Popiele

Gryfice

Niechorze
Latarnia

Pogorzelica Sandra
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Atrakcje organizatora Wycieczka dla dzieci i młodzieży „Edukacyjna 
Podróż w Czasie”, wycieczka dla emerytów 
i rencistów „Kolej na Seniora”, zwiedzanie 
atrakcji turystycznych z rabatami w ramach 
vouchera turystycznego

Dodatkowe atrakcje Wystawa Zachodniopomorskich Kolei 
Dojazdowych w Gryficach, ruiny 
średniowiecznego kościoła na klifie 
w Trzęsaczu, kościół neogotycki z 1880 r. 
w Trzęsaczu, latarnia morska z 1866 r. 
w Niechorzu, Muzeum Rybołówstwa 
Morskiego w Niechorzu

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Lokomotywy spalinowe Lxd2, Mbxd2

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Komunikacja publiczna

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

250

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Przewóz psa – bezpłatnie
Przewóz roweru – 13 zł 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 15)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(parking rowerowy na stacjach)

pociąg
autobus

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

15 min.

Bilet normalny 25 zł – 33 zł

Dzieci do lat 4 bezpłatny

Bilet rodzinny  
(dla 3 osób)

61 zł – 73 zł

Bilet rodzinny  
(dla 4 osób)

każde kolejne dziecko 
do 14 roku życia

76 zł – 92 zł

dodatkowo 17 – 19 zł

Bilet grupowy  
(od 10 osób)

21 – 25 zł / osoba

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu u konduktora
Możliwość zakupu biletów stacjonarnie 
(dworzec w Trzęsaczu, dworzec w Rewalu, 
dworzec w Pogorzelicy)

Możliwość płatności kartą w kasie 
biletowej i u konduktora
Brak możliwości zakupu biletu on-line
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji
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12 13Poznaj polskie koleje wąskotorowe Koszalińska Kolej Wąskotorowa

Stacja początkowa ul. Kolejowa 4, 75-845 Koszalin

Adres e-mail tmkw@waskotorowka.koszalin.pl

Numer telefonu 601 154 937

Strona internetowa www.waskotorowka.koszalin.pl

Facebook /KoszalinskaKolejWaskotorowa
Numer konta bankowego 95 1140 2017 0000 4802 1298 4618

Organizator przewozów Towarzystwo Koszalińskiej 
Kolei Wąskotorowej

Koszalińska Kolej 
Wąskotorowa

da
ne
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

soboty i niedziele 
oraz 17.06

soboty i niedziele 5 i 26.11 3.12

31.12

środy i czwartki środy i czwartki

piątki, soboty 
i niedziele

piątki, soboty 
i niedziele

1100

1100 1100 1100

2100

1200 1200

1100 1500 1100 1500

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

*Rozkład dla stacji Koszalin. Szczegółowy rozkład dla wszystkich stacji znajduje się na stronie: 
www.waskotorowka.koszalin.pl

http://www.waskotorowka.koszalin.pl
https://www.facebook.com/KoszalinskaKolejWaskotorowa/
http://www.waskotorowka.koszalin.pl
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Trasa 20 km
 1 godz.

Koszalin

Kretomino

Manowo

Bonin

Rosnowo
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e Atrakcje organizatora Edukacja ekologiczna, zwiedzanie 
lokomotywowni

Dodatkowe atrakcje Zapora i plaża w Rosnowie

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Lokomotywa spalinowa oraz parowóz

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Leśnictwo

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

160

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Po zgłoszeniu kierownik pociągu pomaga 
wsiąść do pociągu

Dodatkowe informacje Przewóz psa – bezpłatnie
Przewóz roweru – bezpłatnie 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 40)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(brak parkingu należącego do przewoźnika)

rowerem 
(brak parkingu rowerowego)

pociągiem
autobusem
pieszo

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

15 min.

Bilet normalny 35 zł

Bilet ulgowy wg ulg ustawowych

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu u konduktora
Możliwość zakupu biletów stacjonarnie 
w kasie
Możliwość płatności kartą u konduktora 
i w kasie biletowej
Możliwość wcześniejszej rezerwacji 
i zakupu biletu on-line 
(https://www.e-podroznik.pl/)

Konieczność wydruku biletu 
zakupionego on-line
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https://www.e-podroznik.pl/


16 17Poznaj polskie koleje wąskotorowe Żuławska Kolej Dojazdowa

Stacja początkowa ul. Dworcowa 29, 82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Lipowa 5, 82-103 Stegna
ul. Gdańska 49, 82-103 Mikoszewo 
ul. Turystyczna, 82-110 Sztutowo

Adres e-mail ptmkz@wp.pl

Strona internetowa www.kolejzulawska.pl

Facebook /Zulawska.Kolej.Dojazdowa

Instagram /kolejzulawska
YouTube /channel/UCejyJP38CKWdI-MTr08NhoQ

Numer konta bankowego 67 1020 1853 0000 9502 0010 6955

Organizator przewozów Pomorskie Towarzystwo Miłośników 
Kolei Żelaznych

Żuławska Kolej 
Dojazdowa

da
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

soboty i niedziele; 
od momentu 
rozpoczęcia 
wakacji codziennie

soboty i niedziele

soboty i niedziele

codziennie codziennie 

kolej kursuje 
w ostatni weekend 
kwietnia, jeśli łączy 
się on z majówką 

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

*szczegółowy rozkład dla wszystkich tras znajduje się na stronie: www.kolejzulawska.pl/rozklad-jazdy

uroczystość 
Wszystkich 
Świętych
(pociągi dowozowe 
do Cmentarza)

http://www.kolejzulawska.pl
https://www.facebook.com/Zulawska.Kolej.Dojazdowa
http://www.instagram.com/kolejzulawska
https://www.youtube.com/channel/UCejyJP38CKWdI-MTr08NhoQ
https://kolejzulawska.pl/rozklad-jazdy/
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Trasa Prawy Brzeg Wisły – Sztutowo
 15 km
 65 min.

Trasa Stegna Gdańska
  – Nowy Dwór Gdański
 15 km
 50 min.

Trasa Nowy Dwór Gdański
  – Nowy Dwór Gdański Cmentarz
 2 km
 10 min.

Prawy
Brzeg
Wisły

Mikoszewo

Jantar
Leśniczówka

Jantar
Port

Jantar
Młyn

Junoszyno

Stegna
Gdańska

Stegna
PKS

Sztutowo

Rybina

Popowo

Tujsk

Cyganek

Nowy Dwór
Gdański

Nowy Dwór
Gdański Cmentarz

Sztutowo
Muzeum

Stegna
Morska

Jantar
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Atrakcje organizatora Wagon gastronomiczny w składzie pociągu, 
sprzedaż pamiątek i gadżetów w wagonie 
gastronomicznym

Dodatkowe atrakcje Ujście Wisły – Mewia Łacha, Muzeum 
Stutthof, Bursztynowe Wybrzeże Mierzei 
Wiślanej, Mini ZOO w Jantarze, kolejowy 
most obrotowy w Rybinie (1906 r.), przeprawa 
promowa na dolnej Wiśle pomiędzy Świbnem 
a Mikoszewem

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Lokomotywa spalinowa
Spalinowy wagon motorowy

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Przewóz pasażerów i towarów

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

250

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Wagon przystosowany do przewozu osób 
o ograniczonej mobilności (z pochylnią)

Dodatkowe informacje Przewóz psa – 5 zł
Przewóz roweru – 6 zł 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 25)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking Stegna Gdańska, Nowy Dwór Gdański, 
Sztutowo dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(parking rowerowy Stegna Gdańska, 
Nowy Dwór Gdański)

autobusem
pieszo

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

Należy przybyć punktualnie 
na godzinę odjazdu

Bilet normalny* od 8 zł do 18 zł

Bilet ulgowy*
dzieci do lat 4

szkolny
studencki

bezpłatny
od 5,04 zł do 11,34 zł
od 3,92 zł do 8,82 zł

Inne zniżki Karta Dużej Rodziny

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu on-line 
(www.kolejzulawska.pl, www.e-podróżnik.pl lub MoBilet)

Brak konieczności wydruku biletu
Możliwość zakupu biletu u konduktora
Możliwość płatności kartą
Brak możliwości zakupu biletu 
stacjonarnie
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*szczegółowy cennik dla wszystkich tras znajduje się na stronie: www.kolejzulawska.pl/cennik/

http://www.kolejzulawska.pl
http://www.e-podróżnik.pl
https://kolejzulawska.pl/cennik/


20 21Poznaj polskie koleje wąskotorowe Ełcka Kolej Wąskotorowa

Stacja początkowa ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk

Adres e-mail zamowienia@muzeum.elk.pl

Numer telefonu 87 610 00 00, 534 535 004

Strona internetowa www.muzeum.elk.pl

Facebook /MuzeumHistoryczneWElku

Organizator przewozów Muzeum Historyczne w Ełku

Ełcka Kolej 
Wąskotorowa

da
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

wtorki, czwartki 
i piątki

wtorki, czwartki 
i piątki

soboty, niedziele

soboty, niedziele
oraz 1, 28 i 30.06

soboty, niedziele
oraz 2 i 3.05

soboty, niedziele

soboty

1000  1000  1000  1000 

1000 1330 1000 1330

1000

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

http://www.muzeum.elk.pl
https://www.facebook.com/MuzeumHistoryczneWElku


22 23Poznaj polskie koleje wąskotorowe Ełcka Kolej Wąskotorowa

Trasa Ełk – Sypitki – Ełk
 30 km
 3 godz. (w tym 90 minut postoju w Sypitkach) 

Ełk Wąskotorowy

Mrozy Wielkie

Regielnica
Kałęczyny

Laski Małe

Sypitki

in
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e

Atrakcje organizatora Zwiedzanie wystaw czasowych Muzeum 
Historycznego w Ełku, zwiedzanie 
zabytkowego taboru Ełckiej Kolei 
Wąskotorowej, ognisko na stacji postojowej 
w Sypitkach, „Pociąg do Kultury” – cykl 
przejazdów kolejką połączony z koncertami 
na stacji w Sypitkach, warsztaty dla rodzin 
z dziećmi, m.in. „Lato w Muzeum. Wtorki 
na Kolejce” – festyn historyczny

Dodatkowe atrakcje Muzeum Historyczne w Ełku – stacja 
początkowa, Park Odkrywców Kolei – stacja 
początkowa, walory krajobrazowe

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Parowóz, lokomotywa spalinowa

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Przewóz pasażerów i towarów

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

178

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Możliwość przewozu psa – bezpłatnie
Możliwość przewozu 
roweru – bezpłatnie
Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny, 
w nawigacji należy wpisać: parking Muzeum 
Historycznego w Ełku)

rowerem 
(parking rowerowy dla pasażerów kolei bezpłatny)

pociągiem
autobusem
pieszo

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

10 min. 
(miejsca nie są numerowane)

Bilet normalny 30 zł

Bilet ulgowy
dzieci do lat 5

15 zł
bezpłatny

Inne zniżki Karta Dużej Rodziny
Ełcka Karta Dużej Rodziny
Ełcka Karta Seniora

Zakup biletów Możliwość zakupu biletów w kasie 
(Muzeum Historycznego w Ełku)

Możliwość płatności kartą 
w kasie biletowej
Możliwość zakupu biletu on-line 
(www.bilety.muzeum.elk.pl)

Brak konieczności wydruku biletu 
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji
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http://www.bilety.muzeum.elk.pl


24 25Poznaj polskie koleje wąskotorowe Wigierska Kolej Wąskotorowa

Stacja początkowa Płociczno, ul. Tartak 40, 16-402 Suwałki

Adres e-mail biuro@augustowaka.pl

Numer telefonu 697 075 906 
603 165 390 
875 639 263

Strona internetowa www.augustowska.pl

Organizator przewozów Wigierska Kolej Wąskotorowa 
S.C. Stanisław Huryn, Lucyna Huryn

Wigierska 
 Kolej 

 Wąskotorowa

da
ne
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

codziennie 

codziennie 

codziennie codziennie codziennie 
1300

1300

1000 1300 1000 1300 1600 1000 1300 1600

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

http://www.augustowska.pl


26 27Poznaj polskie koleje wąskotorowe Wigierska Kolej Wąskotorowa
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Dodatkowe atrakcje Wigierski Park Narodowy, Jezioro Wigry, 
Puszcza Augustowska, Bartny Dół, 
hodowle zwierząt, degustacja potraw 
regionalnych w gospodzie, ognisko 
dla dzieci i dorosłych, plac zabaw, 
zakwaterowanie w obiekcie

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Lokomotywa spalinowa

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Leśnictwo

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

100

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Możliwość przejazdu osób na wózkach 
inwalidzkich 

Dodatkowe informacje Przewóz psa – 5 zł
Przewóz roweru – 10 zł 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 20)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(parking rowerowy)

pociągiem
autobusem

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

30 min.

Bilet normalny 44 zł

Bilet ulgowy
dzieci do lat 7

młodzież do lat 16
7 zł
30 zł

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu u konduktora
Możliwość zakupu biletów stacjonarnie 
w kasie biletowej
Możliwość płatności kartą w kasie 
biletowej i u konduktora
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji biletów
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ty

Trasa 20 km
 2,5 hPłociczno

Puszcza Augustowska

Jezioro Wigry

Binduga

Powały

Bartny Dół

Krusznik



28 29Poznaj polskie koleje wąskotorowe Wąskotorowe Kolejki Leśne

Stacja początkowa Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka

Adres e-mail kolejki_lesne@wp.pl

Numer telefonu 693 337 290

Strona internetowa www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl

Facebook /hajnowka.nadlesnictwo

Organizator przewozów Nadleśnictwo Hajnówka

Wąskotorowe 
 Kolejki Leśne

da
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y

styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

soboty

czwartki, soboty

wtorek, czwartek, 
sobota, niedziela

wtorek, czwartek, 
sobota, niedziela

soboty
900 1300

900 1300

900 1300 900 1300
900 1300

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

http://www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl
https://www.facebook.com/hajnowka.nadlesnictwo


30 31Poznaj polskie koleje wąskotorowe Wąskotorowe Kolejki Leśne

Trasa Hajnówka – Dolina Rzeki Leśnej
 12 km
 1 godz. 30 min.

Trasa Hajnówka – Topiło
 22 km
 3 godz. 

Hajnówka

Topiło

Jezioro
Topiło

Dolina Rzeki Leśnej
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e Dodatkowe atrakcje Puszcza Białowieska, Dolina Rzeki Leśnej, 
Zbiorniki wodne w Topile, ścieżki i punkty 
edukacyjne, Skansen Kolei Wąskotorowej

Skład pociągu Wagony zamknięte
Lokomotywa spalinowa V10C

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Leśnictwo

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

140

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Przewóz psa – 30 zł
Brak możliwości przewozu roweru
Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(parking rowerowy dla pasażerów kolei bezpłatny)

pociągiem
autobusem
pieszo

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

odpowiednio wcześniej, by kupić bilet 
(ze względu na ograniczoną liczbę miejsc)

Bilet normalny 50 zł

Bilet ulgowy
dzieci do lat 3

od 30 zł do 40 zł
bezpłatny

Zakup biletów Możliwość zakupu biletów stacjonarnie 
na dworcu w Hajnówce
Możliwość płatności kartą w kasie
Brak możliwości zakupu biletu 
u konduktora
Brak możliwości zakupu biletu on-line
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji biletu
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32 33Poznaj polskie koleje wąskotorowe Żnińska Kolej Wąskotorowa 

Stacja początkowa ul. Potockiego 4, Żnin 

Adres e-mail ciuchcia@muzeumznin.pl

Numer telefonu 52 302 04 92, 662 029 241

Strona internetowa www.muzeumznin.pl

Facebook /Żnińska-Kolej-Wąskotorowa-oddział-Muzeum-
Ziemi-Pałuckiej-107755433234957

Organizator przewozów Muzeum Ziemi Pałuckiej

Żnińska Kolej 
Wąskotorowa 

da
ne
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ow
e
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zk
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zd

y*

styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

w trakcie trwania 
Festynu 
Archeologicznego 
w Biskupinie 

dni robocze dni robocze dni robocze dni robocze 

soboty i niedziele soboty i niedziele soboty i niedziele soboty i niedziele 

szczegóły na stronie 
internetowej

900 1030 1205 1350  900 1030 1205 1350  

900 1030 1205 1350 1535 900 1030 1205 1350 1535900 1030 1205 1440  900 1030 1205 1440  

900 1030 1205 1440  900 1030 1205 1440  

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

*podany rozkład dotyczy stacji Żnin Potockiego, szczegółowy rozkład znajduje się na stronie: 
www.muzeumznin.pl

http://www.muzeumznin.pl
https://www.facebook.com/%C5%BBni%C5%84ska-Kolej-W%C4%85skotorowa-oddzia%C5%82-Muzeum-Ziemi-Pa%C5%82uckiej-107755433234957
https://www.facebook.com/%C5%BBni%C5%84ska-Kolej-W%C4%85skotorowa-oddzia%C5%82-Muzeum-Ziemi-Pa%C5%82uckiej-107755433234957
http://www.muzeumznin.pl


34 35Poznaj polskie koleje wąskotorowe Żnińska Kolej Wąskotorowa 

Trasa Żnin – Gąsawa
 12 km
 1 godz. 15 min.

Trasa Żnin – Biskupin
 10 km
 55 min.

Trasa Żnin – Wenecja
 6 km
 30 min.

Żnin

Wenecja Ośrodek

Wenecja Muzeum

Biskupin

Gąsawa

in
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e

Atrakcje organizatora Zwiedzanie z przewodnikiem lub samodzielnie 
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, zwiedzanie 
z przewodnikiem lub samodzielnie Muzeum 
Kolei Wąskotorowych w Wenecji, organizacja 
ognisk, imprez zorganizowanych

Dodatkowe atrakcje Muzeum Kolei Wąskotorowych 
w Wenecji – Skansen Kolei Wąskotorowych 
o prześwicie 600 mm, Muzeum 
Archeologiczne w Biskupinie, walory 
krajobrazowe regionu Pałuk

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Lokomotywy spalinowe Lyd-2

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Przetwórstwo

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

190

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Przewóz psa – 4 zł
Przewóz roweru – 4 zł 
(w przypadku wolnych miejsc)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(brak parkingu należącego do przewoźnika)

rowerem 
(brak parkingu)

autobusem

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

15 – 20 min. 

Bilet normalny od 10 zł do 26 zł

Bilet ulgowy
dzieci do lat 3

od 8 zł do 20 zł
2 zł

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu u  kierownika 
pociągu, na każdej stacji kolei
Brak możliwości zakupu biletów 
stacjonarnie w kasie biletowej
Możliwość płatności kartą
Brak możliwości zakupu biletu on-line
Możliwość rezerwacji wcześniej 
(telefonicznie lub e-mailowo dla 
zorganizowanych grup powyżej 20 osób)
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36 37Poznaj polskie koleje wąskotorowe Wyrzyska Kolejka Powiatowa Białośliwie

Stacja początkowa ul. Strzelecka 2, 89-340 Białośliwie

Adres e-mail zarzadtwkp@wp.pl

Numer telefonu 608 439 531

Facebook /wyrzyskakolejkapowiatowainfoifakty
/Towarzystwo-Wyrzyska-Kolejka-Powiatowa 
-223067654529608

Numer konta bankowego 56 8937 0007 0000 5441 2000 0001

Organizator przewozów Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa 
Białośliwie

Wyrzyska Kolejka 
Powiatowa 
Białośliwie

da
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

niedzieleniedzieleniedziele soboty i niedziele 

soboty i niedziele 

1300 1500 1700 1300 1500 1700 1300 1500 1700 1300 1500 1700 

1300 1500 1700 

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

https://www.facebook.com/wyrzyskakolejkapowiatowainfoifakty
http://www.facebook.com/Towarzystwo-Wyrzyska-Kolejka-Powiatowa -223067654529608
http://www.facebook.com/Towarzystwo-Wyrzyska-Kolejka-Powiatowa -223067654529608


38 39Poznaj polskie koleje wąskotorowe Wyrzyska Kolejka Powiatowa Białośliwie

Trasa 6,1 km
 1 godz. 15 min.

Białośliwie

Kocik Młyn

Pobórka Wielka
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Atrakcje organizatora Spacer z przewodnikiem, samodzielne 
zwiedzanie, posiłki (obiady i deser), ognisko, 
zabytkowe pojazdy kolejowe

Dodatkowe atrakcje Obszar Natura 2000, Sady Krajny, lasy 
i wzgórza, skansen i muzea

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Parowóz
Lokomotywa spalinowa

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Przewóz buraków, płodów rolnych, nawozów, 
bydła, materiałów sypkich głównie węgla 
oraz innych towarów

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

75

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Zjazd wózkiem na peron i pomoc obsługi 
podczas wejścia do wagonów. Wagon 
przystosowany dla wózków

Dodatkowe informacje Przewóz psa – bezpłatnie
Przewóz roweru – bezpłatnie 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 4)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(parking rowerowy dla pasażerów kolei bezpłatny)

pociągiem
autobusem
pieszo

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

30 min.

Bilet normalny od 15 zł do 25 zł

dzieci do lat 4 bezpłatny

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu u konduktora
Możliwość płatności kartą
Brak możliwości zakupu biletu 
stacjonarnie
Brak możliwości zakupu biletu on-line
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji
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40 41Poznaj polskie koleje wąskotorowe Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

Stacja początkowa ul. Wrzesińska 2, 62-200 Gniezno

Adres e-mail wojciech.krawczyk@powiat-gniezno.pl

Gnieźnieńska 
 Kolej 

 Wąskotorowa

da
ne
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y

styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

soboty i niedziele 

4 i 5 września 

1200 1300 

1200 1300 



42 43Poznaj polskie koleje wąskotorowe Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa
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Dodatkowe atrakcje Katedra Gnieźnieńska, Muzeum 
Początków Państwa Polskiego

Skład pociągu Wagony otwarte
Lokomotywa spalinowa

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Przetwórstwo

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

50

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Wagon dla osób z niepełnosprawnością, 
możliwość wjechania wózkiem 
inwalidzkim

Dodatkowe informacje Przewóz psa – bezpłatnie
Przewóz roweru – bezpłatnie 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 5)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem
pociągiem
autobusem
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Trasa 3,7 km
 30 min.

Gniezno Wąskotorowe

Jelonek

Bilet normalny bezpłatny

Bilet ulgowy bezpłatny

Zakup biletów Brak konieczności zakupu biletu. 
Liczba miejsc ograniczona. 
O wejściu do pociągu decyduje 
kolejność przyjścia na peron.



44 45Poznaj polskie koleje wąskotorowe Kolejka Parkowa Maltanka

Stacja początkowa ul. Jana Pawła II 1, 61-131 Poznań

Adres e-mail maltanka@mpk.poznan.pl

Numer telefonu 61 839 66 90

Strona internetowa www.mpk.poznan.pl/turystyka/maltanka

Facebook /KolejParkowaMaltanka

Organizator przewozów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w Poznaniu Spółka z o.o.

Kolejka Parkowa 
Maltanka

da
ne
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ta
kt
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e
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zk
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zd

y*

styczeń luty marzec kwiecień**

maj czerwiec

dni robocze

dni robocze

dni robocze

dni robocze dni robocze dni robocze

weekendy i święta

weekendy i święta

weekendy i święta

weekendy i święta weekendy i święta weekendy i święta

lipiec sierpień

wrzesień** październik listopad grudzień

*podany rozkład dotyczy stacji Maltanka, szczegółowy rozkład znajduje się na stronie: 
www.mpk.poznan.pl/turystyka/maltanka
**kolejka kursuje od ok. 22 kwietnia do ostatniego weekendu września

930 i o każdej pełnej 
godzinie między 
1000 a 1800

930 i o każdej pełnej 
godzinie między 
1000 a 1800

930 i o każdej pełnej 
godzinie między 
1000 a 1800

930 i o każdej pełnej 
godzinie między 
1000 a 1800

930 i o każdej pełnej 
godzinie między 
1000 a 1800

930 i o każdej pełnej 
godzinie między 
1000 a 1800

co pół godziny między 
1000 a 1830  

co pół godziny między 
1000 a 1830  

co pół godziny między 
1000 a 1830  

co pół godziny między 
1000 a 1830  

co pół godziny między 
1000 a 1830  

co pół godziny między 
1000 a 1830  

http://www.mpk.poznan.pl/turystyka/maltanka
https://www.facebook.com/KolejParkowaMaltanka
https://www.mpk.poznan.pl/turystyka/maltanka


46 47Poznaj polskie koleje wąskotorowe Kolejka Parkowa Maltanka

Trasa 3,5 km
 15 min.

Stacja Maltanka 

Jezioro Maltańskie 

Stacja Ptyś
(Termy Maltańskie) 

Stacja Balbinka

Stacja Zwierzyniec
(Nowe Zoo)

in
fo

rm
ac

je
 tu

ry
st

yc
zn

e Dodatkowe atrakcje Sąsiedztwo Jeziora Malta oraz Term 
Maltańskich

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Parowóz: soboty, niedziele i święta w cyklu 
dwutygodniowym
Lokomotywa spalinowa: codziennie

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Turystyka

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

80

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Przewóz psa 
(małe psy w kagańcu i trzymane na kolanach mogą 
jechać bezpłatnie)

Brak możliwości przewozu roweru
Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(brak parkingu należącego do przewoźnika)

rowerem 
(brak parkingu rowerowego)

komunikacją miejską

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

15 min.

Bilet normalny 10 zł

Bilet ulgowy 7 zł

Bilet wycieczkowy  
(zorganizowana grupa dzieci i młodzieży 

do lat 16, minimum 10 osób)

5 zł

Bilet rodzinny 
(do 5 osób, w tym do 2 osób 

powyżej 16 roku życia)

30 zł

Zakup biletów Możliwość zakupu biletów stacjonarnie 
na Stacji Początkowej Maltanka i Stacji 
Końcowej Zwierzyniec
Możliwość płatności kartą
Brak możliwości zakupu biletu 
u kierownika pociągu
Brak możliwości zakupu biletu on-line
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji
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48 49Poznaj polskie koleje wąskotorowe Śmigielska Kolej Wąskotorowa

Stacja początkowa ul. Dworcowa 2, 64-030 Śmigiel

Adres e-mail kolejka@zk-smigiel.pl

Numer telefonu 65 518 00 37, 668 026 318

Strona internetowa www.zk-smigiel.pl/kolejka

Facebook /kolejka.smigiel

Organizator przewozów Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.

Śmigielska Kolej 
Wąskotorowa

da
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y*

styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

*możliwość zamówienia kursów komercyjnych dla grup zorganizowanych przez cały rok

18.09 
Jubileusz Śmigielskiej 
Kolei Wąskotorowej

http://www.zk-smigiel.pl/kolejka
https://www.facebook.com/kolejka.smigiel


50 51Poznaj polskie koleje wąskotorowe Śmigielska Kolej Wąskotorowa

Trasa Śmigiel – Stare Bojanowo – Śmigiel
 10 km
 45 min.

Trasa Śmigiel – Nowa Wieś – Śmigiel
 4,4 km
 25 min.

Nowa Wieś

Śmigiel

Nietążkowo

Stare Bojanowo

in
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Atrakcje organizatora Ognisko, biesiada, zwiedzanie 
lokomotywowni, przejazdy drezyną ręczną

Dodatkowe atrakcje Trasa Śmigiel – Stare Bojanowo
w oddali można zobaczyć cmentarz 
ewangelicki, dawna szkoła w miejscowości 
Robaczyn, w Nietążkowie można zobaczyć 
funkcjonującą cegielnię, prowadzi pod 
wiaduktem drogi S5
Trasa Śmigiel – Nowa Wieś
ukształtowanie terenu, zabudowa Śmigla, 
z biegiem lat na tej trasie ukształtowały się 
zielone tunele z krzewów i małych drzew

Skład pociągu Lokomotywa spalinowa Lxd2 
Wagony motorowe MBxd2
Wagon doczepny Bxhpi

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Przewóz pasażerów i towarów

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

105

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Przewóz roweru – bezpłatnie
Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking ul. Dworcowa)

rowerem 
(parking ul. Dworcowa)

autobusem

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

15 min.

Bilet normalny od 15 zł do 20 zł

Bilet ulgowy
dzieci do lat 4

od 10 zł do 15 zł
bezpłatny

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu u konduktora
Brak możliwości zakupu biletów 
stacjonarnie
Brak możliwości płatności kartą
Brak możliwości zakupu biletu on-line
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji
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52 53Poznaj polskie koleje wąskotorowe Średzka Kolej Powiatowa

Stacja początkowa ul. Niedziałkowskiego 25, 
63-000 Środa Wielkopolska

Adres e-mail tpks.bana@gmail.com

Numer telefonu 698 013 292

Strona internetowa www.sredzkakolejpowiatowa.pl

Facebook /KolejSredzka

Instagram /sredzkakolej
Numer konta bankowego 20 1090 1418 0000 0001 1872 3283

Organizator przewozów Towarzystwo Przyjaciół Kolejki 
Średzkiej „BANA”

Średzka Kolej 
 Powiatowa
da
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

niedziele 
oraz 1, 3, 16, 
22, 24 i 25.06

soboty i niedziele 
oraz 6 i 13.07 

soboty i niedziele 
oraz 15.08 

niedziele 
oraz 3.05

niedziele 2, 8 i 9.10 11.11 4 i 27.12

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

*W rozkładzie podano tylko dni kursowania pociągów. Szczegółowy rozkład godzinowy dla wszystkich 
stacji znajduje się na stronie: www.http://sredzkakolejpowiatowa.pl/rozklad-jazdy/

http://www.sredzkakolejpowiatowa.pl
https://www.facebook.com/KolejSredzka
http://www.instagram.com/sredzkakolej


54 55Poznaj polskie koleje wąskotorowe Średzka Kolej Powiatowa

Trasa 14 km
 1 godz.

Zaniemyśl

Środa Miasto

Annopole (nż.)

Płaczki (nż.)

Polwica (nż.)

Śnieciska (nż.)

Słupia Wielka
Środa

Wąskotorowa
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Dodatkowe atrakcje Średzka późnogotycka Kolegiata, Muzeum 
Ziemi Średzkiej w Koszutach, Wyspa Edwarda 
położona na Jeziorze Raczyńskim, Dom 
Szwajcarski na Wyspie Edwarda, ognisko, 
oprowadzanie po zapleczu z przewodnikiem

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Parowozy: Px48-1756 i Px48-1920
Lokomotywa spalinowa: Lyd2-63 

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Kolej samorządowa użytku publicznego 
(przewozy pasażerskie i towarowe wszystkich 
grup towarów)

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

312

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Przewóz psa – bezpłatny
Przewóz roweru – 5 zł 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 15)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(brak parkingu rowerowego)

Pociąg
Autobus

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

30 min.

Bilet normalny 30 zł     40 zł 
w jedną stronę  tam i z powrotem

Bilet ulgowy wg ulg ustawowych

Bilet rodzinny  
(2 dorosłych, 2 dzieci)

85 zł     115 zł 
w jedną stronę  tam i z powrotem

Inne zniżki Karta Dużej Rodziny

Zakup biletów Możliwość zakupu biletów stacjonarnie 
na stacji  Środa Wielkopolska Miasto
Możliwość zakupu biletu u konduktora
Możliwość płatności kartą w kasie 
biletowej i u konduktora
Brak możliwości zakupu biletów online 
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji

in
fo

rm
ac

je
 p

ra
kt

yc
zn

e
bi

le
ty



56 57Poznaj polskie koleje wąskotorowe Kaliska Kolej Dojazdowa

Kaliska Kolej 
Dojazdowa
da

ne
 k

on
ta

kt
ow

e Stacja początkowa ul. Zbiersk Cukrownia 54, 62-830 Zbiersk

Adres e-mail pomoc@shortlines.pl

Numer telefonu 799 060 001

Strona internetowa www.shortlines.pl

Facebook /shortlines

Instagram /shortlines.pl

Organizator przewozów Starostwo Powiatowe w Kaliszu

ro
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y

styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

niedziele i święta 
(od 16.06)

niedziele i święta 
(do 25.09)

niedziele i święta niedziele i święta

1430 1600 1700 1830

1430 1600 1700

1430 1600 1700 1830 1430 1600 1700 1830

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

*Rozkład dla stacji Zbiersk. Szczegółowy rozkład dla wszystkich stacji znajduje się na stronie: 
www.shortlines.pl

http://www.shortlines.pl
https://www.facebook.com/shortlines
http://www.instagram.com/shortlines.pl


58 59Poznaj polskie koleje wąskotorowe Kaliska Kolej Dojazdowa

Trasa 7 km
 30 min.

Zbiersk

Petryki

Złotniki Wielkie
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e Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Lokomotywa spalinowa

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Gospodarcze

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Przewóz psa – 3 zł
Przewóz roweru – 3 zł
Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(brak parkingu rowerowego)

autobusem

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

5 min.

Bilet normalny od 12 zł do 16 zł

Bilet ulgowy wg ulg ustawowych

Inne zniżki Karta Dużej Rodziny

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu u konduktora
Możliwość płatności kartą
Brak możliwości zakupu biletu 
stacjonarnie
Brak możliwości zakupu biletu on-line
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji
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60 61Poznaj polskie koleje wąskotorowe Pleszewska Kolej Lokalna

Stacja początkowa Pleszew Miasto
ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew

Adres e-mail pomoc@shortlines.pl

Numer telefonu 799 060 001

Strona internetowa www.shortlines.pl

Facebook /shortlines

Instagram /shortlines.pl

Organizator przewozów Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Pleszewska 
 Kolej Lokalna

da
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

niedziele niedziele
1500 1600 1500 1600

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

*Rozkład dla stacji Pleszew Miasto. Szczegółowy rozkład dla wszystkich stacji znajduje się na stronie: 
www.shortlines.pl

http://www.shortlines.pl
https://www.facebook.com/shortlines
http://www.instagram.com/shortlines.pl


62 63Poznaj polskie koleje wąskotorowe Pleszewska Kolej Lokalna

Pleszew Miasto

Przy Kauflandzie (nż.)Plac Zabaw
(Kowalew) (nż.)

Pleszew Wąskotorowy
(Kowalew) (nż.)

in
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e Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Lokomotywa spalinowa

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Przewóz pasażerów i towarów

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Przewóz psa – 3 zł
Przewóz roweru – 3 zł
Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(brak parkingu rowerowego)

pociągiem
autobusem

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

5 min.

Bilet normalny 12 zł

Bilet ulgowy wg ulg ustawowych

Inne zniżki Karta Dużej Rodziny

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu u konduktora
Brak możliwości płatności kartą
Brak możliwości zakupu biletu 
stacjonarnie
Brak możliwości zakupu biletu on-line
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji
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64 65Poznaj polskie koleje wąskotorowe Krośnicka Kolej Wąskotorowa

Stacja początkowa ul. Parkowa 30, 56-320 Krośnice

Adres e-mail info@krosnice.pl

Numer telefonu 717 400 055

Strona internetowa www.krosnice.pl

Facebook /krosnickakolejwaskotorowa

Organizator przewozów Urząd Gminy Krośnice

Krośnicka Kolej 
Wąskotorowa
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

soboty i niedziele 
oraz 3.05

soboty i niedziele 
oraz 15 – 17.06

soboty i niedziele 

soboty i niedziele 

soboty i niedziele 

poniedziałek* poniedziałek*
poniedziałek*

poniedziałek*

poniedziałek*
1100 1200 1300 1400  
1500 1600 1700 1800  

1100 1200 1300 1400  
1500 1600 1700 1800  

1100 1200 1300 1400  
1500 1600 1700 1800  

1100 1200 1300 1400  
1500 1600 1700 1800  

1100 1200 1300 1400  
1500 1600 1700 1800  

1300 1300 
1300 

1300 

1300 

lipiec sierpień

wrzesień październik

1 i 2 października

listopad grudzień

*w przypadku zainteresowania operator może uruchomić w tym dniu dodatkowe kursy 
(kontakt i zapisy u operatora)

1100 1200 1300 1400  
1500 1600 1700 1800  

http://www.krosnice.pl
https://www.facebook.com/krosnickakolejwaskotorowa


66 67Poznaj polskie koleje wąskotorowe Krośnicka Kolej Wąskotorowa

Krośnice
Stacja Główna

Pałac
Wierzchowice

Pałac
Krośnice

Natura

Trasa 3,5 km
 20 min.

Park

Stawy
Parkowa
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Dodatkowe atrakcje Przejazd meleksami po Dolinie Baryczy, 
możliwość rezerwacji wiaty grillowej, 
wypożyczalnia rowerów, strefa zabaw 
dla dzieci, bar kolejkowy

Skład pociągu Wagony otwarte
Parowóz: kursuje we wszystkie niedziele 
oraz 16 czerwca i 15 sierpnia
Lokomotywa spalinowa: kursuje 
w soboty i poniedziałki

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Turystyka

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

90

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Podjazd dla wózków inwalidzkich

Dodatkowe informacje Przewóz psa – bezpłatnie
Przewóz roweru – bezpłatnie 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 3)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd pociągiem
samochodem 
(parking 10 zł)

rowerem 
(brak parkingu rowerowego)

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

1 minuta

Bilet normalny 24 zł

Bilet ulgowy 17 zł

Bilet rodzinny  
(2 osoby dorosłe i do 3 dzieci)

62 zł

Bilet grupowy  
(powyżej 10 osób)

16 zł / osoba

Inne zniżki Karta Dużej Rodziny 
(uprawnia do zakupu biletu rodzinnego dla 
więcej niż 3 dzieci)

Karta Seniora Powiatu Milickiego

Zakup biletów Zakup biletu u konduktora
Możliwość rezerwacji wcześniej 
tylko dla grup zorganizowanych
Brak możliwości zakupu biletu 
stacjonarnie i online
Brak możliwości płatności kartą
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68 69Poznaj polskie koleje wąskotorowe Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała

Stacja początkowa ul. Dworcowa 37, 95-063 Rogów

Adres e-mail biuro@kolejrogowska.pl

Numer telefonu 46 874 80 23

Strona internetowa www.kolejrogowska.pl

Facebook /kolejka

Numer konta bankowego 37 1600 1462 1869 3064 8000 0001

Organizator przewozów Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych

Kolej Wąskotorowa 
Rogów – Rawa – Biała

da
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

Rogów – Jeżów
niedziele
(w czasie ferii szkolnych 
województwa łódzkiego)
1100

Rogów – Jeżów
niedziele od 
24 kwietnia
1040 1220 1400 1540

Rogów – Jeżów
niedziele oraz 
2 i 3 maja
1040 1220 1400 1540

Rogów – Jeżów
niedziele oraz 16, 
17 i 18 czerwca
1040 1220 1400 1540

Rogów – Jeżów
niedziele
1040 1220 1400 1540

Rogów – Jeżów
niedziele
1040 1220 1400 1540

Rogów – Jeżów
pierwsza niedziela
1040 1220 1400 1540

Rogów – Jeżów
niedziele oraz 
15 sierpnia
1040 1220 1400 1540

Rawa Maz. – 
Biała Rawska
sobota 27 sierpnia
1030 1330 1630

Rawa Maz. – 
Biała Rawska
sobota 30 lipca
1030 1330 1630

Rawa Maz. – 
Biała Rawska
sobota 24 września
1030 1330 1630

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

Rogów – Jeżów
Mikołajki 
4 grudnia

http://www.kolejrogowska.pl
https://www.facebook.com/kolejka


70 71Poznaj polskie koleje wąskotorowe Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała
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Dodatkowe atrakcje Zwiedzanie ekspozycji, ognisko z grillem, 
przejazd drezynami, punkt gastronomiczny 
na stacji w Jeżowie, Arboretum w Rogowie, 
Dinopark Kołacinek, Sady Klemensa k. Rawy 
Mazowieckiej

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Lokomotywa spalinowa Lxd2, Wls180

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Zaopatrzenie frontu wojennego 

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

150

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Przewóz psa – bezpłatny
Przewóz roweru – bezpłatny
Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd pociągiem 
(pociągi są skoordynowane z pociągami ŁKA 
na stacji w Rogowie)

samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem
autobusem

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

10 min.

Bilet normalny 25 zł

Bilet ulgowy wg ulg ustawowych

Inne zniżki wspólny bilet KWRRB+ŁKA 
(możliwość zakupu biletu łączonego na przejazd 
pociągiem ŁKA oraz KWRRB z dodatkowym raba-
tem 20%. Bilety dostępne są na stronie Koleo.pl 
oraz u obsługi pociągów ŁKA i KWRRB.)

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu u konduktora
Brak możliwości zakupu biletów 
stacjonarnie
Możliwość rezerwacji i zakupu 
biletu on-line 
(bilety.kolejrogowska.pl)

Brak konieczności wydruku biletu
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Trasa Rogów – Jeżów
 7 km
 30 min.

Trasa Rawa Mazowiecka – Biała Rawska
 20 km
 1 h

Rogów Jeżów
Białynin

Głuchów
Złota

Zawady
Boguszyce

Zamkowa
Wola Podskarbice

Szlacheckie

Annosław
Regnów

Pągów

Biała Rawska

Rawa
Mazowiecka

http://Koleo.pl
http://bilety.kolejrogowska.pl


72 73Poznaj polskie koleje wąskotorowe Sochaczewska Kolej Wąskotorowa

Stacja początkowa ul. Towarowa 7; 96-500 Sochaczew 
(wejście od ul. Licealnej)

Adres e-mail rezerwacja@stacjamuzeum.pl

Numer telefonu 46 862 59 75

Strona internetowa www.kolejkasochaczew.pl

Facebook /StacjaMuzeumSochaczew

Instagram /stacjamuzeum
YouTube /StacjaMuzeum

Organizator przewozów Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

Sochaczewska 
 Kolej 

 Wąskotorowa

da
ne

 k
on

ta
kt

ow
e

ro
zk

ła
d 

ja
zd

y

styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

soboty, niedziele

soboty, niedziele

soboty, niedziele piątki, soboty, 
niedziele

piątki, soboty, 
niedziele915 oprowadzanie 

po Muzeum 
z przewodnikiem

915 oprowadzanie 
po Muzeum 
z przewodnikiem

915 oprowadzanie 
po Muzeum 
z przewodnikiem

915 oprowadzanie 
po Muzeum 
z przewodnikiem

915 oprowadzanie 
po Muzeum 
z przewodnikiem1030 wyjazd pociągu

1030 wyjazd pociągu

1030 wyjazd pociągu
1030 wyjazd pociągu 1030 wyjazd pociągu

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

http://www.kolejkasochaczew.pl
https://www.facebook.com/StacjaMuzeumSochaczew
https://www.instagram.com/stacjamuzeum
https://www.youtube.com/StacjaMuzeum


74 75Poznaj polskie koleje wąskotorowe Sochaczewska Kolej Wąskotorowa

Trasa 17,8 km
 1 godz. 15 min.

Czas trwania
całej wycieczki

z piknikiem

6 godz. 
Sochaczew 

Chodaków

Zwierzyniec

Konary

Wólka Smolana

Brochów

Tułowice

Wilcze Tułowskie
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Atrakcje organizatora Zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej, 
spacer z przewodnikiem po Kampinoskim 
Parku Narodowym, piknik z ogniskiem 
w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach 

Dodatkowe atrakcje Kampinoski Park Narodowy, 
kościół w Brochowie

Skład pociągu Wagony typu 1Aw i 3Aw
Parowóz PX 29-1704
Lokomotywa spalinowa
Wagony motorowe

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Transport publiczny

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

242

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Przewóz psa – bezpłatny
Przewóz roweru – 11 zł 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 4)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(parking rowerowy dla pasażerów kolei bezpłatny)

pociąg
autobus

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

bez wskazania; możliwość zwiedzania 
muzeum z przewodnikiem przed 
odjazdem pociągu, godz. 915

Bilet normalny 38 zł

Bilet ulgowy
dzieci do lat 4

31 zł
10 zł

Zakup biletów Zakup biletu on-line 
(stacjamuzeum.pl/bilety-online/)

Konieczność wydruku biletu 
Możliwość zakupu biletów stacjonarnie 
(tylko w przypadku pozostania wolnych miejsc 
z rezerwacji online; miejsce sprzedaży kasa Muzeum 
Licealna 18, Sochaczew)

Możliwość płatności kartą 
w kasie biletowej
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https://stacjamuzeum.pl/bilety-online/


76 77Poznaj polskie koleje wąskotorowe Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa

Stacja początkowa ul. Sienkiewicza 14, 05-500 Piaseczno

Adres e-mail turystyka@kolejka-piaseczno.pl

Numer telefonu 607 155 188

Strona internetowa www.kolejka-piaseczno.pl

Facebook /PiaseczynskaKolejWaskotorowa

Numer konta bankowego 51 8002 0004 0022 0105 2000 0001

Organizator przewozów Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo 
Kolei Wąskotorowej

Piaseczyńsko-
Grójecka Kolej 
 Wąskotorowa

da
ne

 k
on

ta
kt

ow
e

ro
zk

ła
d 

ja
zd

y

styczeń luty marzec* kwiecień*

maj czerwiec

na zamówienie na zamówienie

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

niedziele
1100

w tygodniu
na zamówienie

soboty
1400

niedziele
1100

w tygodniu
na zamówienie

soboty
1400

niedziele
1100

w tygodniu
na zamówienie

soboty
1400

niedziele
1100

w tygodniu
na zamówienie

niedziele
1100

w tygodniu
na zamówienie

soboty
1400

niedziele
1100

w tygodniu
na zamówienie

soboty
1400

niedziele
1100

w tygodniu
na zamówienie

niedziele
1100

w tygodniu
na zamówienie

11.11 – Święto 
Niepodległości, 
pozostałe terminy 
na zamówienie

Mikołajki, 
Sylwester, 
pozostałe terminy 
na zamówienie

*po ogłoszeniu – ich przejazd uwarunkowany jest pogodą

http://www.kolejka-piaseczno.pl
https://www.facebook.com/PiaseczynskaKolejWaskotorowa


78 79Poznaj polskie koleje wąskotorowe Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa
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Dodatkowe atrakcje Lekcje muzealne na stacji Piaseczno Miasto, 
przejazdy drezynami, zwiedzanie stacji 
z przewodnikiem, Lasy Chojnowskie, rzeka 
Jeziorka, ognisko, ścieżka edukacyjna przy 
przystanku Runów, możliwość dojazdu 
z Warszawy zabytkowym autobusem linii 51 
w ramach Warszawskich Linii Turystycznych

Skład pociągu Wagony zamknięte
Lokomotywa spalinowa Lxd2

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Transport pasażerski i towarowy 

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

225

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Przewóz psa – 10 zł
Przewóz roweru (bilet bagażowy) – 10 zł 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 20)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking – 10 zł)

rowerem 
(parking rowerowy bezpłatny)

pociągiem
autobusem

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

15 min.

przedsprzedaż w dniu wyjazdu

Bilet normalny 45 zł 50 zł

Bilet ulgowy
dzieci do lat 3

dzieci od 3 do 18 lat
osoba z niepełnosprawnością

opiekun osoby 
z niepełnosprawnością 

bezpłatnie
30 zł
25 zł
40 zł

35 zł
30 zł
45 zł

Karta Dużej Rodziny 
i Karta Mieszkańca Piaseczna 

obniża cenę biletu normalnego oraz 
ulgowego dla dzieci od 3 do 18 lat 
o 5 zł (w przedsprzedaży i w kasie 
na peronie w dniu wyjazdu)

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu on-line
(www.bilety.kolejka-piaseczno.pl, brak 
konieczności wydruku biletu zakupionego on-line)

Możliwość zakupu biletu w pociągu
Możliwość zakupu biletu stacjonarnie 
(biuro stacji od poniedziałku do piątku od 800 
do 1600, kasa biletowa przed odjazdem pociągu)

Możliwość płatności kartą w kasie 
biletowej i u konduktora
Możliwość rezerwacji wcześniej 
(on-line oraz telefonicznie)
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Trasa 15 km
 1 h

Tarczyn

Szczaki-Złotokłos

Runów

Głosków

Piaseczno Zalesie

Piaseczno Gołków

Piaseczno Zalesinek

Piaseczno Wiadukt

Piaseczno Miasto

http://www.bilety.kolejka-piaseczno.pl


80 81Poznaj polskie koleje wąskotorowe Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa

Stacja początkowa ul. Opolska 2, 24-310 Karczmiska

Adres e-mail nadwislanskakolejka@gmail.com

Numer telefonu 81 828 70 18, 600 897 421

Strona internetowa www.nadwislanskakolejka.pl

Facebook /waskotorowka

Numer konta bankowego 36 1020 2980 0000 2902 0001 5750

Organizator przewozów Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim 
z/s w Poniatowej

Nadwiślańska 
Kolejka 

Wąskotorowa

da
ne
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ow
e

ro
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y*

styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

soboty, niedziele 
(zimowe przejazdy 
specjalne)

soboty, niedziele 
(wiosenny rozkład jazdy)

soboty, niedziele 
(jesienny rozkład jazdy)

soboty, niedziele 
(zimowe przejazdy 
specjalne)

soboty, niedziele 
(wiosenny rozkład jazdy)

soboty, niedziele 
(jesienny rozkład jazdy)

soboty, niedziele 
(zimowe przejazdy 
specjalne)

soboty, niedziele 
(letni rozkład jazdy)

soboty, niedziele 
(jesienny rozkład jazdy)

soboty, niedziele 
(zimowe przejazdy 
specjalne)

soboty, niedziele 
(wiosenny rozkład jazdy)

soboty, niedziele 
(letni rozkład jazdy)

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

*szczegółowy rozkład jazdy dla wszystkich tras znajduje się na stronie: 
https://nadwislanskakolejka.pl/rozklad-jazdy/

http://www.nadwislanskakolejka.pl
https://www.facebook.com/waskotorowka


82 83Poznaj polskie koleje wąskotorowe Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa

Trasa Karczmiska – Polanówka – Karczmiska
 10 km
 1 godz. 

Trasa Karczmiska – Poniatowa – Karczmiska
 20 km
 1 godz. 30 min.

Trasa Karczmiska – Poniatowa – Polanówka – Karczmiska
 30 km
 2 godz. 40 min. 

Polanówka

Karczmiska

Głusko

Rozalin

Poniatowa
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Atrakcje organizatora Przejazd drezyną rowerową, zwiedzanie 
kompleksu stacyjnego Kolejki w Karczmiskach, 
Muzeum kolejki w Karczmiskach, wieża 
widokowa z lunetą obserwacyjną, plac zabaw 
dla dzieci, park z miejscem na ognisko, polana 
na stacji w Polanówce z wiatami, ławkami, 
boiskiem do gry w piłkę i miejsce na ognisko, 
Stara Kuźnia w Karczmiskach na terenie stacji 
w Karczmiskach.

Dodatkowe atrakcje Stacja Kultura w Poniatowej

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Lokomotywa spalinowa Lxd2 ( L45H)

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Przetwórstwo

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

200

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Miejsce na wózek inwalidzki

Dodatkowe informacje Przewóz psa – bezpłatnie
Przewóz roweru – 10 zł 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 20)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(brak parkingu rowerowego)

rowerem
autobusem
pieszo

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

30 min. 

Bilet normalny od 23 zł do 30 zł

Bilet ulgowy
dzieci do lat 4

od 18 zł do 25 zł
bezpłatny

Bilet rodzinny  
(2 dorosłych, 1 dziecko)

od 50 zł do 70 zł

Bilet rodzinny  
(2 dorosłych, 2 dzieci)

od 60 zł do 85 zł

Bilet rodzinny  
(2 dorosłych, 3 dzieci)

od 70 zł do 100 zł

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu stacjonarnie 
na stacji Karczmiska
Możliwość płatności kartą
Brak możliwości zakupu biletu 
u konduktora
Brak możliwości zakupu biletu on-line
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji
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84 85Poznaj polskie koleje wąskotorowe Starachowicka Kolej Wąskotorowa

Stacja początkowa ul. Targowa 11, 27-200 Starachowice 
ul. Błazińska 48, 27-100 Iłża

Adres e-mail kontakt@skw.org.pl

Numer telefonu 506 734 959

Strona internetowa www.skw.org.pl

Facebook /starachowicka.kolej.waskotorowa

Instagram /skw_starachowice_ilza
Organizator przewozów AXEL-RAIL

Starachowicka 
 Kolej 

 Wąskotorowa

da
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y*

styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

niedziele

niedziele

niedziele niedziele
1100 1500

1100 1500

1100 1500 1100 1500

Starachowice 
Wschodnie 
Wąskotorowe

Starachowice 
Wschodnie 
Wąskotorowe

Starachowice 
Wschodnie 
Wąskotorowe

Starachowice 
Wschodnie 
Wąskotorowe

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

*szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie: www.skw.org.pl/#oferta

http://www.skw.org.pl
https://www.facebook.com/starachowicka.kolej.waskotorowa
http://www.instagram.com/skw_starachowice_ilza
https://skw.org.pl/#oferta


86 87Poznaj polskie koleje wąskotorowe Starachowicka Kolej Wąskotorowa

Trasa Iłża – Marcule
 7 km
 35 min.

Trasa Starachowice – Lipie
 5 km
 30 min.

Iłża

Lipie

Starachowice
Wschodnie
Wąskotorowe

Błaziny
Iłżeckie

Jasieniec
Iłżecki

Marcule
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Atrakcje organizatora Ognisko na stacji w Lipiu, spacery 
z przewodnikiem po Puszczy Iłżeckiej, 
lekcje historyczne

Dodatkowe atrakcje Żeremia bobrowe w dolinie Młynówki, 
Zalew Kotyzka, szlaki turystyczne, 
Puszcza Iłżecka, Centrum Edukacji 
Przyrodniczej (Arboretum) w Marculach, 
Zalew Iłżecki, Zamek oraz zabudowa 
staromiejska w Iłży

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Lokomotywa spalinowa Lyd1

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Transport towarowy (ruda żelaza, drewno)

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

80

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Rampa dla wózków inwalidzkich 
w wagonie 
(tylko na odcinku Iłża – Marcule)

Dodatkowe informacje Przewóz psa – bezpłatnie
Przewóz roweru – bezpłatnie 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 10)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(brak parkingu rowerowego)

pociągiem
autobusem

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

5 min.

Bilet normalny 15 – 20 zł

Bilet ulgowy 10 – 15 zł

Dzieci do lat 3 bezpłatnie

Bilet rodzinny  
(2 dorosłych, 2 dzieci)

35 – 50 zł 

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu u konduktora
Brak możliwości płatności kartą 
w kasie biletowej
Brak możliwości zakupu biletu 
stacjonarnie w kasie biletowej
Brak możliwości zakupu biletu on-line
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji
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88 89Poznaj polskie koleje wąskotorowe Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa

Stacja początkowa ul. Dojazd 1, 28-300 Jędrzejów

Adres e-mail ciuchciaponidzie@pk.kielce.pl

Numer telefonu 695 592 836, 607 317 106

Strona internetowa www.swietokrzyskakolejka.pl

Facebook /SwietokrzyskaKolejkaWaskotorowa 
CiuchciaPonidzie

Organizator przewozów Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych

Świętokrzyska 
Kolejka 

Wąskotorowa

da
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

*Informacje na temat rozkładu jazdy na stronie www.swietokrzyskakolejka.pl

http://www.swietokrzyskakolejka.pl
https://www.facebook.com/SwietokrzyskaKolejkaWaskotorowaCiuchciaPonidzie
https://www.facebook.com/SwietokrzyskaKolejkaWaskotorowaCiuchciaPonidzie
http://www.swietokrzyskakolejka.pl


90 91Poznaj polskie koleje wąskotorowe Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa

Trasa 8 km
 45 min.

Jędrzejów Wąskotorowy

Jasionna
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Dodatkowe atrakcje Zabytkowy parowóz wąskotorowy (zimny), 
zwiedzanie kolejowej izby pamięci, ognisko, 
Klasztor OO Cystersów w Jędrzejowie, 
Muzeum Zegarów im. Przypkowskich 
w Jędrzejowie, Kościół Św. Trójcy 
w Jędrzejowie, kolejowa izba muzealna 
w budynku stacji kolejki

Skład pociągu Wagony zamknięte
Lokomotywa spalinowa Lxd2

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Militarne, przewóz osób i rzeczy

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

90

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Sala muzealna, toaleta przystosowane 
dla osób z niepełnosprawnością

Dodatkowe informacje Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(brak parkingu rowerowego)

pociągiem
autobusem

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

15 min.

Bilet normalny Informacje na temat cen i możliwości 
zakupu biletów na stronie 
www.swietokrzyskakolejka.plBilet ulgowy

Zakup biletów
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http://www.swietokrzyskakolejka.pl


92 93Poznaj polskie koleje wąskotorowe Górnośląskie Koleje Wąskotorowe

Stacja początkowa ul. Zabrzańska, 40-907 Bytom 
ul. Gałczyńskiego 36, 
42-610 Miasteczko Śląskie

Adres e-mail info@sgkw.eu

Numer telefonu 666 904 142

Strona internetowa www.sgkw.eu

Facebook /GKWBytom

Numer konta bankowego 73 1500 1139 1211 3002 5715 0000

Organizator przewozów Stowarzyszenie Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych

Górnośląskie 
 Koleje 

 Wąskotorowe

da
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

soboty, niedziele 
i święta

soboty, niedziele 
i święta

3 kursy w każdą stronę 3 kursy w każdą stronę 

*godziny odjazdów będą dostępne na stronie: https://sgkw.eu

http://www.sgkw.eu
https://www.facebook.com//GKWBytom


94 95Poznaj polskie koleje wąskotorowe Górnośląskie Koleje Wąskotorowe

Trasa 21 km
 1 godz. 10 min.

Bytom Szombierki Bytom Wąskotorowy

Bytom Karb Wąskotorowy

Bytom Sucha Góra

Bytom Dąbrowa Miejska

Tarnowskie Góry
Kopalnia Srebra

Tarnowskie Góry
Wąskotorowe

Lasowice Zalew

Miasteczko Śląskie
Wąskotorowe

Miasteczko
Śląskie Zalew
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Atrakcje organizatora Zwiedzanie stacji z przewodnikiem, przejazdy 
drezyną ręczną, kuchnia polowa

Dodatkowe atrakcje Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich 
Górach, Zalew Nakło-Chechło, 
dawny kamieniołom „Bobrowniki”

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Lokomotywa spalinowa oraz parowóz

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Transport towarów pomiędzy zakładami 
przemysłowymi Górnego Śląska

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

300

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Brak

Dodatkowe informacje Przewóz psa – bezpłatnie
Przewóz roweru – bezpłatnie 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 20)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(brak parkingu należącego do przewoźnika)

rowerem 
(parking rowerowy dla pasażerów kolei bezpłatny)

pociągiem
autobusem

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

10 min.

Bilet normalny 20 zł

Bilet ulgowy
dzieci do lat 4

12 zł
bezpłatny

Bilet rodzinny  
(1 dorosły, 1 dziecko)

30 zł

Bilet rodzinny  
(2 dorosłych, 2 dzieci)

58 zł

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu on-line oraz 
wcześniejszej rezerwacji 
(www.goout.net, brak konieczności wydruku biletu 
kupionego on-line, rezerwacje w serwisie tylko 
na pociągi specjalne wiosną i jesienią)

Możliwość zakupu biletu u konduktora
Możliwość płatności kartą
Brak możliwości zakupu biletu 
stacjonarnie

in
fo

rm
ac

je
 p

ra
kt

yc
zn

e
bi

le
ty

http://www.goout.net


96 97Poznaj polskie koleje wąskotorowe Kolej Wąskotorowa w Rudach

Stacja początkowa ul. Szkolna 1, 47-430 Rudy

Adres e-mail kontakt@kolejkarudy.pl

Numer telefonu 500 282 732

Strona internetowa www.kolejkarudy.pl

Numer konta bankowego 61 1050 1344 1000 0090 3125 8594

Organizator przewozów Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji 
w Rudach

Kolej 
 Wąskotorowa 

w Rudach

da
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

niedziele niedziele niedziele

niedziele

niedziele

niedziele

poniedziałek – 
sobota

poniedziałek – 
sobota

poniedziałek – 
sobota

poniedziałek – 
sobota

poniedziałek – 
sobota

poniedziałek – 
sobota

poniedziałek – 
sobota

poniedziałek – 
sobota

weekendy i święta weekendy i święta

soboty, niedziele 
i święta

soboty, niedziele 
i święta

wtorek – piątek wtorek – piątek

1230 1400 1530 1230 1400 1530 1230 1400 1530

1230 1400 1530

1230 1400 1530

1230 1400 1530

na zamówienie

na zamówienie na zamówienie

na zamówienie na zamówienie

na zamówienie

na zamówienie

na zamówienie

1100 1200 1300 1400 
1500 1600 1700 1800

1100 1200 1300 1400 
1500 1600 1700 1800

1100 1400 1615 1100 1400 16151100 1200 1300 1400 
1500 1600 1700 1800

1100 1200 1300 1400 
1500 1600 1700 1800

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

sobotysoboty

niedziele i świętaniedziele i święta

1100 1200 1300 1400 
1500 1600 1700 1800

1100 1200 1300 1400 
1500 1600 1700 1800

1100 1300 1500 1700 
1800

1100 1300 1500 1700 
1800

http://www.kolejkarudy.pl


98 99Poznaj polskie koleje wąskotorowe Kolej Wąskotorowa w Rudach

Trasa Rudy – Stanica – Rudy
 8 km
 40 min.

Trasa Rudy – Rybnik Stodoły – Rudy
 6 km
 35 min.

Stanica

Rudy

Rybnik Stodoły
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Atrakcje organizatora Ścieżka multimedialna, sala kinowa, 
ognisko, zwiedzanie z przewodnikiem, 
dziecięcy park linowy

Dodatkowe atrakcje Trasa przebiega przez tereny leśne 
Parku Krajobrazowego Rud Wielkich

Skład pociągu Wagony otwarte
Parowóz oraz lokomotywa spalinowa 

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Przewóz pasażerów i towarów

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

180

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Dodatkowe informacje Przewóz psa – bezpłatnie
Brak możliwości przewozu rowerów
Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(parking rowerowy dla pasażerów kolei bezpłatny)

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

10 min.

Bilet normalny 17 zł

Bilet ulgowy 12 zł

Bilet rodzinny  
(2 dorosłych, 2 dzieci)

47 zł 

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu stacjonarnie 
w kasie na stacji w Rudach 
(wtorek – piątek 800 – 1500, 
sobota i niedziela 1030 – 1830)

Możliwość płatności kartą 
w kasie biletowej
Brak możliwość zakupu biletu 
u konduktora
Brak możliwości zakupu biletu on-line
Brak możliwości wcześniejszej 
rezerwacji
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100 101Poznaj polskie koleje wąskotorowe Przeworska Kolej Wąskotorowa Pogórzanin

Stacja początkowa ul. Lubomirskich 14, 37-200 Przeworsk

Adres e-mail pzd_kolejka@wp.pl

Numer telefonu 781 940 950,  16 307 41 04

Strona internetowa www.kolejka-pogorzanin.pl

Facebook /POGORZANIN

Numer konta bankowego 34 9106 0008 2001 0013 8439 0005

Organizator przewozów Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku 

Przeworska Kolej 
Wąskotorowa 

Pogórzanin

da
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

niedziela

niedziela

sobota, niedziela sobota, niedziela sobota, niedziela
1000 1000 1430 1000 14301000

1000

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

https://kolejka-pogorzanin.pl/
https://www.facebook.com/POGORZANIN/


102 103Poznaj polskie koleje wąskotorowe Przeworska Kolej Wąskotorowa Pogórzanin

Trasa Przeworsk Wąski – Łopuszka Wielka
 19 km
 49 min.

Trasa Przeworsk Wąski – Dynów
 46 km
 4 h

Przeworsk Wąski

Pociąg w 2022 r. ze względu na rewitalizację
kursuje na skróconej trasie
Przeworsk Wąski – Łopuszka Wielka.

Urzejowice

Krzeczowice

Kańczuga

Łopuszka Wielka

Manasterz

Zagórze

Hadle
Szklarskie

Szklary

Bachórz Brzozowski

Dynów

Jawornik Polski

Łopuszka Mała
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Atrakcje organizatora Zwiedzanie sali wystawowej, pokoju 
zawiadowcy stacji, dostępny wagon barowy

Dodatkowe atrakcje Tunel w Szklarach, kamienny most w Szklarach, 
walory krajobrazowe, zalew w Łopuszce Małej

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Lokomotywa spalinowa

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Przetwórstwo

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

240

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Wagon dla osób z niepełnosprawnością 
możliwość wjechania wózkiem 
inwalidzkim

Dodatkowe informacje Brak możliwości podróży z psem
Przewóz roweru – 10 zł 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 18)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(parking rowerowy dla pasażerów kolei bezpłatny)

pociągiem
autobusem
pieszo

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

10 min.

Bilet normalny 25 zł

Bilet ulgowy
dzieci do lat 3

15 zł
bezpłatny

Bilet rodzinny  
(min. 5 osób)

15 zł / osoba

Inne zniżki Dla osób z niepełnosprawnością

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu u konduktora
Możliwość zakupu biletów stacjonarnie 
w budynku stacyjnym Przeworsk Wąski 
oraz w pociągu na każdej stacji
Możliwość płatności kartą w kasie 
i w pociągu
Możliwość zakupu biletu on-line 
(kolejka-pogorzanin.pl)

Brak konieczności wydruku biletu 
Możliwość wcześniejszej rezerwacji 
(przez stronę internetową bądź telefonicznie)
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https://kolejka-pogorzanin.pl/koszyk/


104 105Poznaj polskie koleje wąskotorowe Bieszczadzka Kolejka Leśna

Stacja początkowa Majdan 17, 38-607 Cisna

Adres e-mail biuro@fbkl.pl

Numer telefonu 13 468 63 35

Strona internetowa www.kolejka.bieszczady.pl

Facebook /bieszczadzkakolejkalesna

Numer konta bankowego 36 1020 2980 0000 2902 0001 5750

Organizator przewozów Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Bieszczadzka 
 Kolejka Leśna
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styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec

wtorki, środy, 
czwartki, piątki

wtorki, środy, 
czwartki, piątki

środy, soboty 
(tylko ferie szkolne)

środy, soboty 
(tylko ferie szkolne)

od wtorku 
do niedzieli

od wtorku 
do niedzieli

codziennie codziennie 

soboty, niedziele

soboty, niedziele

dodatkowo wtorki, 
środy, czwartki, piątki

dodatkowo wtorki, 
środy, czwartki, piątki

1000 

1000 

1100 1100

930 1200

930 1200

930 945 1200 1245  1430  930 945 1200 1245  1430  

930 1200

930 1200

1000 1200 1000 1200

lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

http://www.kolejka.bieszczady.pl
https://www.facebook.com/bieszczadzkakolejkalesna/


106 107Poznaj polskie koleje wąskotorowe Bieszczadzka Kolejka Leśna

Trasa Majdan – Dołżyca – Majdan
 12 km
 1 godz. 20 min.

Trasa Majdan – Balnica – Majdan
 18 km
 2 godz.

Majdan
Stacja Główna

Cisna

Dołżyca

Żubracze

Solinka
Balnica
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Dodatkowe atrakcje Przejazd zabytkową kolejką wąskotorową, 
Skansen taboru kolejowego na Stacji 
w Majdanie, czynne parowozy Kp-4 oraz Las, 
mała gastronomia, pamiątki, produkty lokalne, 
możliwość zorganizowania ogniska

Skład pociągu Wagony otwarte i zamknięte
Parowóz: kursuje w maju i październiku 
w czwartki i piątki o 1000, w czerwcu i wrześniu 
w czwartki i piątki o 930 i 1200, 
w lipcu i sierpniu we wtorki, środy, 
czwartki i piątki o 1000 i 1200
Lokomotywa spalinowa: pozostałe kursy 
oraz przejazdy na zamówienie 

Pierwotne przeznaczenie 
kolei wąskotorowej

Leśnictwo

Maksymalna liczba 
pasażerów na jeden kurs 

220

Ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnościami

Wagon dla osób z niepełnosprawnością 
możliwość wjechania wózkiem 
inwalidzkim

Dodatkowe informacje Przewóz psa – 10 zł
Przewóz roweru – 10 zł 
(maks. liczba rowerów na pociąg: 10)

Możliwość zamówienia przejazdu 
komercyjnego

Dojazd samochodem 
(parking dla pasażerów kolei bezpłatny)

rowerem 
(parking rowerowy)

pieszo 
(szlaki turystyczne)

prywatnym busem 
(na zamówienie)

Z jakim wyprzedzeniem 
przed odjazdem pociągu 

należy być na stacji

15 min. 
(z biletem kupionym on-line)
odpowiednio wcześniej 
(gdy bilet kupowany jest w kasie)

Bilet normalny od 36 zł do 45 zł

Bilet ulgowy
dzieci do lat 3

od 30 zł do 38 zł
bezpłatny

Bilet grupowy  
(na zamówienie, powyżej 30 osób)

30 zł / osoba

Zakup biletów Możliwość zakupu biletu u konduktora
Możliwość zakupu biletów stacjonarnie 
na Stacji Głównej w Majdanie 
(tylko w dniu przejazdu, sezon zimowy 
od godz. 1000, sezon letni od godz. 830)

Możliwość płatności kartą tylko 
w kasie biletowej
Możliwość zakupu biletu on-line 
(kolejka.bieszczady.pl/kup-bilet)

Brak konieczności wydruku biletu 
Możliwość rezerwacji wcześniej 
(przejazdów wg rozkładu jazdy – on-line, 
przejazdów na zamówienie dla grup 
zorganizowanych – telefonicznie)
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https://kolejka.bieszczady.pl/kup-bilet/


Autorzy i źródła zdjęć

Nadmorska Kolej Wąskotorowa, s. 8 – Tomasz Rozmus

Koszalińska Kolej Wąskotorowa, s. 12 – Cordylus (Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.01

Żuławska Kolej Dojazdowa, s. 16 – Andrzej Tomaszewski

Ełcka Kolej Wąskotorowa, s. 20 – Marcin Radwański

Wigierska Kolej Wąskotorowa, s. 24 – Łukasz Trochym

Wąskotorowe Kolejki Leśne, s. 28 – Paweł Dobosz

Żnińska Kolej Wąskotorowa , s. 32 – Andrzej Tomaszewski

Wyrzyska Kolejka Powiatowa Białośliwie, s. 36 – Radosław Olejniczak

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa, s. 40 – Andrzej Tomaszewski

Kolejka Parkowa Maltanka, s. 44 – Andrzej Tomaszewski

Śmigielska Kolej Wąskotorowa, s. 48 – Andrzej Tomaszewski

Średzka Kolej Powiatowa, s. 52 – Andrzej Tomaszewski

Kaliska Kolej Dojazdowa, s. 56 – Andrzej Tomaszewski

Pleszewska Kolej Lokalna, s. 60 – Marcin Radwański

Krośnicka Kolej Wąskotorowa, s. 64 – Krośnicka Kolej Wąskotorowa, CC BY-SA 4.01

Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała, s. 68 – Marcin Radwański

Sochaczewska Kolej Wąskotorowa, s. 72 – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, 

CC BY-SA 4.01

Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa, s. 76 – Marcin Radwański

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa, s. 80 – Artur Polak

Starachowicka Kolej Wąskotorowa, s. 84 – Starachowicka Kolej Wąskotorowa, CC BY-SA 3.02

Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa, s. 88 – Krzysztof D. (Wikimedia Commons), CC BY-SA 2.03

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, s. 92 – Marcin Radwański

Kolej Wąskotorowa w Rudach, s. 96 – Krzysztof Plewa

Przeworska Kolej Wąskotorowa Pogórzanin, s. 100 – Przeworska Kolej Wąskotorowa Pogórzanin, 

CC BY-SA 4.01

Bieszczadzka Kolejka Leśna, s. 104 – Dominik Lebda

zdjęcie na okładce: Wyrzyska Kolejka Powiatowa Białośliwie – Andrzej Tomaszewski

1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
3 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0



Urząd Transportu Kolejowego
Al Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.utk.gov.pl
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