100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę
SZLAKAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO
23.I.1863/6.II.1863 – 23.I.2018.

Słowa Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka:
… dyskusję o obchodach 100-lecia polskiej niepodległości. Ich celem ma być w szczególności – jak
podkreślał Biskup – "pobudzenie ducha patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży", ale także ocalenie pamięci o
bohaterach i zbieranie wspomnień od uczestników ważnych dla Polski wydarzeń torujących jej drogę do
wolności. Biskup przedstawił samorządowcom także bogaty program proponowanych przez diecezję
inicjatyw, zachęcając do włączenia się w organizację i promowanie konkursów, wystaw, sympozjum, sztafety
niepodległości czy koncertów. …

XVI RAJD „SZLAKAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO” 23.01.2018.

W stulecie niepodległości warto pamiętać o wydarzeniach które pozwoliły na odzyskanie wolności,
wśród nich jednym z najważniejszych było Powstanie Styczniowe. Rok 1795 przyniósł upadek
Rzeczpospolitej, jednak Polacy nie pogodzili się z tym i gdy tylko nadarzyła się do tego okazja chwytali za
broń. Ostatnim masowym powstaniem które wybuchło w zaborze
rosyjskim było powstanie z roku 1863. Sytuacja międzynarodowa Rosji
oraz jej polityka wobec Królestwa Polskiego dawały szanse na
odzyskanie niepodległości. Jednak w wyniku splotu okoliczności
wybuchło ono w niesprzyjającym miesiącu styczniu. Ważnym dla
powstańców i wymagającym opanowania regionem było Zagłębie ze
swoim przemysłem oraz nadgranicznym położeniem.
W połowie XIX wieku Zagłębie Dąbrowskie, pomimo
olbrzymiego rozwoju górnictwa węgla, rud cynku i żelaza oraz
związanego z nim hutnictwa i przetwórstwa tych metali, nadal
pozostawało kresowym, nadgranicznym obszarem umiejscowionym w
tzw.
Trójkącie
Trzech
Cesarzy.
Administracyjnie Zagłębie Dąbrowskie należało wówczas do powiatu
olkuskiego w guberni radomskiej. Od 1848 roku przez Zagłębie
Dąbrowskie prowadziła droga żelazna warszawsko – wiedeńska. W
1859 roku połączone z nią zostały największe ośrodki przemysłowe w
Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Sosnowcu. Przez Zagłębie wiódł najważniejszy szlak komunikacyjny z
Królestwa Polskiego i całego imperium rosyjskiego do Krakowa i Wiednia oraz do Katowic i Berlina.
Rozwój gospodarczy regionu w połowie XIX wieku nie zmienił stosunków społecznoekonomicznych ludności, nadal obowiązywało
prawo czynszowo-pańszczyźniane. Karłowate
gospodarstwa
chłopskie
nie
dawały
utrzymania, a pańszczyzna, głównie w
dobrach prywatnych, skutecznie hamowała
napływ
chłopów
do
przemysłu.
Pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku tak
w Zagłębiu Dąbrowskim, jak i w całym
Królestwie Polskim nastąpiła radykalizacja
nastrojów
ludności,
żądano
swobód
narodowych i społecznych. Rozpoczęły
działalność koła konspiracyjne. W 1861 i 1862
roku w stolicy i na prowincji miały miejsce
wielotysięczne demonstracje. Patriotycznie
nastawieni
działacze
niepodległościowi
powołali w Warszawie Komitet Centralny
Narodowy, który postawił sobie za cel
odbudowanie państwa polskiego. Wśród
służących w armii rosyjskiej Polaków
powstało tajne sprzysiężenie planujące
powstanie zbrojne.
Ruch patriotyczny w Zagłębiu
Dąbrowskim skupił się wokół właściciela
2. Odezwa do włościan województwa krakowskiego Królestwa
kilku kopalń węgla kamiennego oraz Polskiego. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
właściciela ziemskiego Jacka Siemieńskiego,

1. Zdjęcie Jacka Siemieńskiego
właściciela Dóbr Zagórskich. Zbiory
własne autora.

który został przywódcą spiskowców. Jacek Siemieński jako pierwszy w Zagłębiu uwłaszczył chłopów w
swoich wsiach Klimontowie, Niwce i Zagórzu, opiekował się również szkołami wiejskimi oraz prowadził we
dworze własną aptekę.
W planach powstańczych Zagłębie
Dąbrowskie odgrywało nader ważną rolę.
Oponowanie tego nadgranicznego obszaru
gwarantowało kontrolę nad drogą żelazną z
Królestwa Polskiego do Prus i Austrii. Tędy
zatem mogły być dostarczane zakupione za
granicą transporty broni. Przewidywano
również produkcję uzbrojenia na miejscu, w
licznie działających w Zagłębiu zakładach
metalowych. „Trójkąt Trzech Cesarzy” był
przewidywany
również
jako
obszar
koncentracji oddziałów powstańczych
przybywających do Kongresówki z Galicji.
Oddziały te planowano zasilać ochotnikami z całej Europy. Istotną rolę w działaniach powstańczych miał
odegrać Będzin jako ośrodek administracyjny, przemysłowy oraz stanowiący centrum obszaru.
Zagłębie Dąbrowskie zgodnie z rozporządzeniami Komitetu Centralnego Narodowego miało
przygotować na moment wybuchu powstania prowiant dla 500 ludzi i koni. Najczynniejszymi spiskowcami
oprócz Jacka Siemieńskiego byli m.in.: Telesfor Maksymilian Wanert – kontroler Kasy Górniczej w
Dąbrowie Górniczej, Marcin Kalaga – praktykant kolejowy w Maczkach , Andrzej Goldman – pracownik
kolejowy w Sosnowcu, Bronisław Holtz – naczelny mechanik dyrekcji Zachodniego Okręgu, oraz
Maksymilian Zdanowicz – inspektor Komory Celnej w Sosnowcu.
14 października 1862 roku władze carskie wprowadziły w Królestwie Polskim stan wojenny. Na
naczelnika wojennego powiatu olkuskiego powołano generała Leontyna hr. Oppermana. Linię kolejową
warszawsko – wiedeńską oddano pod kontrolę wojska.
3. Rycina przedstawiająca obóz powstańczy z francuskiej prasy
(1863 r.). Zbiory własne autora.

4. Fragment mapy Królestwa Polskiego z czasów Powstania Styczniowego z zaznaczonymi bitwami (woj. krakowskie).
Zbiory własne autora.

Rosjanie, uprzedzając powstanie, rozpoczęli pobór młodych mężczyzn do wojska, podejrzewanych o
chęć udziału w planowanej insurekcji. W tej sytuacji Komitet Centralny Narodowy zdecydował o
rozpoczęciu powstania w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Głównym punktem koncentracji spiskowców
w Zagłębiu Dąbrowskim miał być zamek będziński. Niestety, zamierzenie to z różnych przyczyn się nie
powiodło. Spiskowcy z nastaniem świtu opuścili zamek i małymi grupami przedzierali się do Ojcowa, gdzie
zorganizowano już obóz powstańczy. Tam został sformowany oddział
pod dowództwem naczelnika wojennego i cywilnego województwa
krakowskiego w osobie pułk. Apolinarego Kurowskiego. Już od 1
lutego niewielkie oddziały rozpoczęły rozpoznanie sił rosyjskich w
Zagłębiu. Za granicą, we Wrocławiu, Bytomiu i Wiedniu czekały
przygotowane dla powstańców zapasy broni i amunicji. Oponowanie
stacji granicznych kolei warszawsko-wiedeńskiej stało się
koniecznością.
5 lutego pułkownik Apolinary Kurowski rozpoczął marsz z
Ojcowa w celu wyzwolenia Zagłębia Dąbrowskiego. Pierwszym
miastem zajętym bez walki był powiatowy Olkusz, w którym
ustanowiono władze powstańcze i utworzono Gwardię Narodową.
Komisarzem powiatu olkuskiego został mianowany Andrzej Trawiński,
dotychczasowy rachmistrz propinacyjny, funkcję naczelnika wojennego
objął Wiktor Grabiński – właściciel ziemski z okolic Dąbrowy
Górniczej, a naczelnikiem cywilnym został Feliks Plendus.
Po utworzeniu powstańczych władz powiatowych oddział pułkownika
5. Zdjęcie Apolinarego Kurowskiego
Kurowskiego 6 lutego oswobodził Sławków, w którym również
dowódcy oddziału zdobywającego
ustanowił władze Tymczasowego Rządu Narodowego. Następnie
Sosnowiec w czasie powstania.
powstańcy zajęli stację graniczną w Maczkach, skąd wcześniej uciekli
Rosjanie.
O bitwie stoczonej w Sosnowcu opowie w swoim raporcie sam Apolinary Kurowski:
RAPORT
APOLINAREGO KUROWSKIEGO
naczelnika wojskowego woj. Krakowskiego
do Tymczasowego Rządu Narodowego
pisany 8 lutego 1863 r.
D. 5 II zostawiwszy pewną siłę na obronę obozu, sam wyruszyłem w 30 koni i 50 kosynierów celu
oczyszczenia reszty granicy, aż do Czeladzi. Dowiedziałem się, że w Maczkach cała straż graniczna w liczbie
300 ludzi jest skoncentrowaną. W marszu moim przez Olkusz, skąd Moskale uciekli do Miechowa,
proklamowałem Rząd Narodowy, zrzuciłem wszystkie władze moskiewskie pow. Olkuskiego i ustanowiłem
wszystkich urzędników, utworzyłem
gwardię narodową proklamacją Rządu
Tymczasowego i dekret uwłaszczający
włościan pod zasłoną gwardii narodowej
w całym powiecie w przeciągu 3 dni
ogłosić poleciłem.
Po załatwieniu tych czynności d. 6 II z
rana wyruszyłem przez Sławków do
maczek; stanąwszy tam ze smutkiem
dowiedziałem się, że tam nieprzyjaciela
nie zastałem, bo wszystkie siły
moskiewskie skoncentrowały się w ilości
300 ludzi w Sosnowcu. Wsadziwszy więc
6. Pocztówka przedstawiająca sosnowiecki dworzec (pocz. lat 20. XX w.) .
Ze zbiorów Pawła Ptaka.

piechotę i kawalerię na pociąg do Sosnowca pojechałem. Przybyłem tam około godz. 1 w nocy, o wiorstę od
stacji wysadziłem konie i ludzi z pociągu; rozkazałem, aby środek mojej siły tworzyli kosynierzy, na prawym
zaś i lewym skrzydle szli strzelcy w tyralierów
rozsypani, sam z kawalerią ustawiłem się od
strony granicy pruskiej, poza dworcem kolei
żelaznej, gdyż tam, w razie naszego
zwycięstwa spodziewałem się, że moskale
rejterować będą.
Wszystkie te rozkazy najwyborniej
uskutecznione zostały; pomimo ciemności nocy
o godz. 12 i pół, wszyscy stanęli do boju w
przeznaczonym miejscu i równocześnie
pierwszy atak został wykonany. Moskale
musieli być zawiadomieni i przysposobieni, bo
w pierwszej chwili napadu, chociaż najciszej
7. Pocztówka przedstawiająca sosnowiecką komorę celną (początek XX
się odbył, z dwóch budynków, to jest komory
wieku). Zbiory Pawła Ptaka.
celnej i stacji kolei żelaznej, morderczym
ogniem nasza wiarę przywitali. Pod Cieszkowskim padł koń i sam w prawą rękę postrzelony został, pomimo
to nie zszedł z placu boju i z niewypowiedzianą zapalczywością i bohaterską odwagą trzy ataki na obsadzone
nieprzyjacielem budynki wykonywał, lecz ciągłym zabójczym ogniem parzony, nie mógł dłużej wytrzymać,
nie przyzwyczajony do takiego ognia ruchawki, i tak strzelcy, jak i kosynierzy poszli w rozsypkę. Sam więc w
krwi zbroczony przybył do mnie z raportem, że sam jeden pozostał, kawalerię na budynki murowane pomimo
zapału i krzyku ułanów, aby ich do ataku poprowadzić, napadu
wykonać nie było podobna.
Trzeba więc było całe usiłowanie wytężyć na zebranie rozpierzchniętych kosynierów i strzelców, a Boskim
cudem w przeciągu pół godziny, usiłowania te najpomyślniej udały się. Uszykowawszy wiarę na nowo do
szturmu z równą zapalczywością wykonany został, a lubo znów nasi przez Moskali strasznym gradem kul
przywitani zostali wkrótce drzwi wyłamane zostały i budynki zdobyte. Moskale uciekli i wymykali sie
drogami i katami sobie znanymi, a jeden ich oddział z 50 ludzi umykając ku granicy pruskiej wpadł na nasza
kawalerię, dał ognia. Wytrzymawszy salwę tę,
rzuciłem się z kawalerią na ów oddział, który do
szczętu zniesiony został.
Tymczasem kosynierzy i strzelcy przetrząsali
budynki i pojedyńczo ukrytych tam jeszcze
żołnierzy łapali i rozbrajali.
Na tym się skończyła krwawa rozprawa naszej
wiary, a zdobyczą dnia tego było 600.000 złp.
zabranych za kwitami z komory, 40 koni z całym
przyrządem, 100 cetn. Ołowiu itp. Po tym
krwawym chrzcie przybyłem do Dąbrowy, gdzie
znużonych do najwyższego stopnia ludzi i konie,
po wygodnych kwaterach porozlokowałem.
6. Rycina przegranej bitwy pod Miechowem. Zbiory własne
autora.
Rozbitki moskiewskie schroniły sie w Prusach.
Granica więc cała, od Czeladzi, aż do Barana do tej chwili jest oczyszczona. Pomimo strasznego przez cztery
i pół godziny prawie nieustannie utrzymywanego ognia, przez widocznie Boska opiekę mam tylko 3 zabitych,
17 rannych i 1 ubitego konia.
Straty moskiewskie są bardzo znaczne: rannych Moskali wspólnie z moimi w szpitalu w Dąbrowie złożyłem,
około 30 jeńców moskiewskich, a pomiędzy nimi kapitana żandarmów, oficera, na słowo honoru, że nigdy
przeciwko nam walczyć nie będzie, i że zaraz za granicę wyjedzie, puściłem, a żołnierzy bez żadnej z ich
strony zobowiązań, najserdeczniej z nimi rozstawszy się i po złotych polskich 2 na drogę wypłaciwszy, na

wolność wypuściłem.
Bohaterem z dn. 7.II. Był niezaprzeczalnie Cieszkowski, dzielny komendant kosynierów, który pomimo na
wylot przestrzelonej ręki, wśród morderczego ognia, na czele swego
oddziału wszystkie ataki wykonywał a dopiero po powrocie do Dąbrowy,
wieczorem rękę sobie opatrzyć przyzwolił.
A. Kurowski
(źródło: Wiadomości z pola Bitwy z 18 II 1863, nr 2, cytowane za R.
Szwed. Powstanie Styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim. Warszawa,
Kraków 1978)

8. Zdjęcie Teodora Cieszkowskiego
wybitnego dowódcy powstańczego.
Zbiory własne autora.

Po zdobyciu Sosnowca już bez walki zajęte zostały: Będzin, Dąbrowa
Górnicza, Czeladź i Siewierz. Tym samym w całym Zagłębiu
Dąbrowskim została ustanowiona władza Tymczasowego Rządu
Narodowego. Opanowanie przez powstańców tak dużego i strategicznie
ważnego obszaru Królestwa Polskiego nie miało precedensu w całym
powstaniu styczniowym, chociaż nie zostało to należycie docenione tak
przez
ówczesną,
jak
i
dzisiejszą
historiografię.

Rozpoczął się krótki, bo trwający do 23 lutego okres polskich rządów w Zagłębiu. Głównym zadaniem
władz powstańczych była rekrutacja ochotników do oddziałów formowanych w Ojcowie. Tylko z Czeladzi
do
powstania
poszło
około
60
ludzi,
w
tym
18
konnych.
Innym, równie ważnym zadaniem było rozpoczęcie produkcji uzbrojenia i oporządzenia oraz gromadzenie
żywności. Zajął się tym pułkownik Teodor Cieszkowski – komendant placu (dowódca garnizonu) w
Dąbrowie Górniczej. Jego energiczne działania
doprowadziły do wyprodukowania kilkaset sztuk
kos oraz rozpoczęcia produkcji armat.
Po sukcesach powstańców w Zagłębiu, Rosjanie
postanowili odbić utracone terytorium. Sprzyjała
temu
klęska oddziałów powstańczych
poniesiona 17 lutego podczas próby zdobycia
Miechowa. Przegrana bitwa miała decydujący
wpływ na sytuację w Zagłębiu. Pułkownik
Teodor Cieszkowski, w obliczu zbliżających się
przeważających sił rosyjskich, postanowił
wycofać się z Dąbrowy Górniczej. Oddział swój
skierował przez Koziegłowy na Panki.
Ostatecznie po utarczkach z Rosjanami założył
obóz w okolicach Mrzygłodu, z którego po
krótkiej zwycięskiej bitwie odszedł do Ojcowa.
Rosjanie już 22 lutego ponownie zajęli Dąbrowę 7. Rycina Bitwy pod Mrzygłodem (obecnie dzielnicy Myszkowa).
Górniczą, a następnego dnia wkroczyli do Zbiory własne autora.
Sosnowca. W zaistniałej sytuacji władze powstańcze w Zagłębiu Dąbrowskim zeszły do podziemia.
Przerwane zostały dostawy broni i amunicji, dostarczane koleją żelazną.

Klęska nie zakończyła walk powstańczych na terenie Zagłębia, bowiem teren ten ze względu na swój
charakter był odwiedzany przez inne oddziały powstańcze. Nie sposób
opowiedzieć o wszystkich bitwach i potyczkach na tym terenie więc warto
się skupić na tych najważniejszych bojach. 22 marca w Kuźnicy Masławskiej
pod Łazami oddział pułkownika Cieszkowskiego po zerwaniu połączeń
telegraficznych i zniszczeniu trzech mostów oraz linii kolejowej starł się z
oddziałami rosyjskimi.
Co pewien czas do Zagłębia przechodziły z Galicji nowo formowane
oddziały partyzanckie. 4 kwietnia wkroczył oddział dowodzony przez
pułkownika Józefa Grekowicza, który w rejonie Łaz został rozbity przez
oddziały naczelnika wojennego okręgu olkuskiego generała majora księcia
Aleksandra Szachowskiego, głównodowodzącego siłami rosyjskimi
przeznaczonymi do likwidacji oddziałów powstańczych w Zagłębiu
Dąbrowskim. 20 kwietnia z Galicji przybył liczący ponad 300 ludzi oddział
powstańczy kapitana Mossakowskiego, który planował zajęcie Olkusza.
Niestety, nie było to możliwe ze względu na znaczne siły rosyjskie w tym
mieście. 22 kwietnia oddział stoczył bitwę nad Białą Przemszą pod
Golczowicami, skąd przedarł się w okolice Siewierza, a następnie Myszkowa, gdzie spalił mosty kolejowe i
przerwał tory kolejowe. Następnie Polacy wycofali się w okolice Poręby i Łaz, skąd 24 kwietnia dotarli do
Żarek. Tam rozegrała się jedna z najkrwawszych w Zagłębiu bitew, w której każda z walczących stron
straciła ponad 100 ludzi. Resztki powstańczego oddziału wróciły do Galicji.
11. Pocztówka powstańcza (1863
r.). Zbiory Biblioteki Narodowej

W tym samym czasie nieoczekiwanie z województwa kaliskiego nadciągnął do Zagłębia oddział Józefa
Oxinskiego. 23 kwietnia stoczył on bój pod Siewierzem, 25 kwietnia pod Łazami i wreszcie 5 maja,
zmierzając do Galicji, wdał się w walki w samym centrum Zagłębia pomiędzy Dąbrową Górniczą a
Sosnowcem, gdzie poległa znaczna liczba powstańców.
W nocy z 3 na 4 maja granicę austriacko-rosyjską przekroczył 500-osobowy oddział dowodzony
przez pułkownika Józefa Miniewskiego. Wśród powstańców była grupa cudzoziemców – Włochów i
Francuzów, którymi dowodził garibaldczyk podpułkownik Francesco Nullo. 5 maja oddział został otoczony i
zaatakowany przez Moskali nieopodal Sławkowa pod Krzykawką. W bitwie tej poległ podpułkownik
Francesco Nullo. Oddział poszedł w rozsypkę. Część powstańców uszło za kordon, część zaś, w tym wielu
Włochów, trafiła do niewoli.
Następną próbę wzniecenia powstania w
powiecie olkuskim podjął 300-osobowy oddział
dowodzony przez niejakiego Ramockiego. Granicę
przekroczył 6 maja i już nazajutrz pod Szycami
został zmuszony do stoczenia bitwy z oddziałami
rosyjskimi. Pomimo okrążenia dowódca, ponosząc
minimalne straty, zdołał się wycofać z powrotem do
Galicji.
Kres walk na terenie Zagłębia nastąpił
dopiero w 1864 roku, a po nich nastąpiły represje 12. Pocztówka (1863 r.) przedstawiająca drogę na
których skutki trudno ocenić. Skutkiem insurekcji zesłanie. Zbiory Biblioteki Narodowej.
była sprzedaż lub konfiskata majątków jak to miało
miejsce w przypadku dóbr Zagórskich. Ciekawostką jest chęć wykorzystania doświadczeń z walk na terenie
Zagłębia Dąbrowskiego przez Józefa Piłsudskiego który chciał w czasie I wojny światowej wprowadzić
Pierwszą Brygadę wprowadzić na ten teren. Jednak interesy Austrowęgier i Niemiec uniemożliwiły, wybuch
następnego powstania i wyzwolenia Zagłębia w roku 1914.
Autor: Grzegorz Onyszko.

WĘDRÓWKI SOSNOWIECKIE W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego
w 2018 roku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze będzie szczególnie przypominać:
- historię walk o niepodległość: powstanie listopadowe i styczniowe, walki w okresie Wiosny Ludów, przeciwdziałanie
germanizacji i rusyfikacji oświaty oraz kultury, powstanie wielkopolskie i powstania śląskie, obronę niepodległości w
1920 r.;
- budowanie polskiej państwowości i systemu prawa, tworzenie polskiego systemu oświaty i nowoczesnych rozwiązań
gospodarczych;
- znaczenie integrowania podzielonego przez zaborców polskiego społeczeństwa, działania
w sferze nauki, oświaty, kultury;
- ważnym elementem obchodów będzie przypominanie nazwisk postaci, które wniosły szczególny wkład w odzyskanie
niepodległości oraz odbudowanie polskiej państwowości.
Zarząd Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu zaprasza każdego kto pragnie wspólnie z nami
realizować zadania publiczne Miasta Sosnowca 2018 r. w dziedzinie kultury: Upowszechnianie wiedzy historycznej o
Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim.
CZEKAMY NA WAS!!!










28 stycznia (niedziela): Spacer historyczno-krajoznawczy po Lesie Zagórskim
18 luty (niedziela): Spacer historyczno-krajoznawczy po Józefowie i Dolnej Środuli
4 marca (niedziela): Spacer historyczno-krajoznawczy po Śródmieściu
6 kwietnia: Etap Miejski Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.
13 kwietnia: Wycieczka uczestników OMTTK do Muzeum Powstań Śląskich
15 kwietnia: (niedziela) Spacer historyczno-krajoznawczy po Milowicach
20-22 kwietnia: Wycieczka autokarowa Ogólnopolskim szlakiem ''Miast Enigmy''.
1 maja: Piknik europejski
Korowód historyczny, rajdy, spływ kajakowy będą odbywać się wokół Trójkąta Trzech Cesarzy i na terenie
Kompleksu Sportowego przy ul.Orląt Lwowskich.
24 maja (czwartek): Spacer historyczno-krajoznawczy po Starym Sosnowcu.
Szczegółowe informację na stronie http://sosnowiec.pttk.pl
Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu
ul. Dęblińska 1; 41-200 Sosnowiec; tel.: 32 266-23-61; e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com
Oddział czynny od wtorku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00 środa od 12:00 do 17:00
Nr. konta bankowego: BGŻ SOSNOWIEC 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

