
KOLEJKA 
TURYSTYCZNO-
-EDUKACYJNA 

W PARKU 
KRAJOBRAZOWYM 

PUSZCZY 
KNYSZYŃSKIEJ

„w g³¹b odwiecznej puszczy w¹skim ¿elaznym szlakiem…”

DODATKOWE ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

Supraœl (miasto po³o¿one ok. 6  km od kolejki w¹skotorowej) niezwyk³y

zak¹tek Podlasia. Miasto o barwnej 500-letniej historii, której œwiadec-

twem s¹ liczne zabytki architektoniczne. Obecnie ze wzglêdu na swoje

po³o¿enie oraz zaplecze naukowe jest postrzegany jako oœrodek turys-

tyczno-kulturalny i edukacyjny w regionie.

Zalew w Czarnej (po³o¿ony 0,7 km od kolejki w¹skotorowej) mo¿-

liwoœæ pla¿owania i k¹pieli, jak równie¿ wêdkowania.

Czarna Wieœ Koœcielna (po³o¿ona 2,4 km od kolejki w¹skotorowej) szlak

rêkodzie³a ludowego i gin¹cych zawodów – kowal, garncarz.

Leœna œcie¿ka dydaktyczna rezerwatu Ja³ówka (ok. 4 km od kolejki

w¹skotorowej).

Leœna œcie¿ka dydatktyczna rezerwatu Woronicza i Arboretum

w Kopnej Górze (ok. 12 km od kolejki w¹skotorowej).

W s¹siedztwie trasy s¹ wyznaczone szlaki turystyczne: piesze, ro-

werowe, konne, kajakowe.

Przejazd kolejk¹ w¹skotorow¹ mo¿na po³¹czyæ ze zwiedzaniem:

Bia³egostoku, miejsc kultury tatarskiej (meczety w Kruszynianach

i Bohonikach), Bia³owieskiego Parku Narodowego.

KONTAKT:

Fundacja Na Rzecz Leœnych Kolei W¹skotorowych

ul. Dunajecka 15/12

02-369 WARSZAWA

www.fkl.iap.pl

Tel./faks 022 436 03 64 

NIP: 526-24-60-863

REGON: 016202820-00017

Konto bankowe: 85 13201104 2996 0873 2000 0002

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

ZASADY ZAMAWIANIA POCI¥GÓW:

�Mo¿liwe jest zamówienie poci¹gu z jednym wagonem

(28 miejsc siedz¹cych + 2 dodatkowe). Wagonik zakryty

– mo¿liwoœæ jazdy o ka¿dej porze roku.

� Przy dobrej pogodzie mo¿liwoœæ wykorzystania odkrytego

wagonu biesiadnego (stó³ + 20 miejsc siedz¹cych)

Op³aty za korzystanie z kolejki:

� Za poci¹g z jednym wagonem dla dzieci lub m³odzie¿y do

26 roku ¿ycia: 420 z³ (przy pe³nym wykorzystaniu miejsc

œrednio na jedno miejsce 15 z³). Do³¹czenie wagonu bie-

siadnego: dop³ata 300 z³.

� Za poci¹g z jednym wagonem dla doros³ych: 490 z³ (przy

pe³nym wykorzystaniu miejsc œrednio na jedno miejsce

17,50 z³). Do³¹czenie wagonu biesiadnego: dop³ata 350 z³.

W op³atê za korzystanie z kolejki wliczone jest równie¿ roz-

palenie ogniska (na ¿yczenie Klienta).

Czas jazdy kolejk¹ tam i z powrotem: ok. 90 min. 

Czas na ognisko/piknik: 1-2 godz.

Oferujemy równie¿ organizacjê us³ug dodatkowych wg in-

dywidualnej kalkulacji, np. organizacjê dojazdu i powrotu

z Czarnej Bia³ostockiej, gastronomiê, noclegi, zespó³ mu-

zyczny na biesiadê przy ognisku, pieczenie prosiaka, prze-

wodnika po P. K. Puszczy Knyszyñskiej i inne indywidualne

¿yczenia i propozycje Klientów.

Zamówienie musi nast¹piæ minimum 3 dni przed planowa-

nym przejazdem poci¹gu, na faks 022 436 03 64 lub na 

e-mail: fundacjakl@poczta.onet.pl. Po z³o¿eniu zamówienia,

przyjêcie do realizacji nastêpuje przez potwierdzenie pisem-

ne lub telefoniczne.

Dodatkowe informacje i zamawianie:

tel. 500 003 726



Szanowni Pañstwo!

Fundacja, któr¹ mam przyjemnoœæ reprezentowaæ pod-

jê³a siê zadania nad wyraz trudnego: uruchomienia leœ-

nej kolejki w¹skotorowej, nieczynnej od 1993 roku.

W listopadzie ubieg³ego roku otworzyliœmy dla przewo-

zów turystycznych pierwszy odcinek o d³ugoœci 8 km

z Czarnej Bia³ostockiej do Czeremchowej Tryby. Prze-

jazd tym odcinkiem dostarczy³ nam niezapomnianych

wra¿eñ – mo¿liwoœci obcowania z piêknem dziewi-

czych lasów Puszczy Knyszyñskiej oraz zabytkow¹ ko-

lejk¹ w¹skotorow¹. W tym roku chcia³bym, aby otwar-

ty szlak s³u¿y³ wszystkim, którzy spragnieni s¹ wypo-

czynku i obcowania z przyrod¹ w oryginalnej i nieba-

nalnej formule. Serdecznie zapraszam do wspó³pracy.

Prezes Fundacji Na Rzecz Leœnych Kolei W¹skotorowych

Maciej Koz³owski

TRASA KOLEJKI

O FUNDACJI:
W Polsce po II wojnie œwiatowej istnia³o 37 oddziel-

nych systemów linii leœnych kolejek w¹skotorowych.

Do dzisiaj pozosta³y zaledwie cztery (na terenie Biesz-

czad oraz puszcz: Augustowskiej, Bia³owieskiej i Kny-

szyñskiej). Wobec postêpuj¹cej dewastacji nieczyn-

nych linii kolei leœnych (równie¿ tych wpisanych do re-

jestru zabytków), w czerwcu 1999 roku powo³ano Fun-

dacjê Na Rzecz Leœnych Kolei W¹skotorowych.  

Misj¹ Fundacji jest zachowanie i odbudowa kolejek
leœnych jako zabytku techniki i zjawiska kulturowe-
go oraz ich wykorzystanie w ruchu turystycznym. 
Obecnie Fundacja zarz¹dza w¹skotorow¹ kolejk¹ leœn¹

w Puszczy Knyszyñskiej. Jej trasa biegnie z Czarnej

Bia³ostockiej do Kopnej Góry (woj. podlaskie) przez te-

reny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyñskiej.

Szczecin

Gdañsk

Olsztyn

Bia³ystok

Warszawa

Bydgoszcz

Poznañ

Zielona
Góra

Wroc³aw

Opole

Katowice

Kraków Rzeszów

Lublin

Kielce

£ódŸ

Czarna

Bia³ostocka

PO£O¯ENIE 
i DOJAZD:

Czarna Bia³ostocka 

po³o¿ona jest 20 km

na pó³nocny wschód 

od Bia³egostoku. Pocz¹tek

trasy kolejki znajduje siê 

w s¹siedztwie Nadleœnictwa przy ulicy Parkowej. 

Grupa mo¿e rozpoczynaæ równie¿ przejazd kolejk¹ od parkingu na Buk-

sztelu przy drodze krajowej nr 19. 

Dojazd do Czarnej Bia³ostockiej dla grup zorganizowanych: 

� Poci¹giem w relacji Warszawa Zachodnia – Suwa³ki – czas przejazdu

oko³o 3 godz.

� Autokarem do Bia³egostoku, i dalej w kierunku KuŸnicy Bia³ostockiej.


