
Pierwszy etap Rovereto – Madonna di Campiglio 183,5 km

70.  jubileuszowy  Tour  de  Pologne,  wystartuje  właśnie  tutaj  z  Rovereto  spod  MART, 

muzeum sztuki nowoczesnej, jednego z największych we Włoszech. Znajduje się tu ok. 30 

tys. dzieł sztuki. Etap będzie liczył 183,5 km - w Trento będzie pierwsza Lotna Premia. 

Tutaj z Leszkiem Piaseckim w 1988 roku wygraliśmy Trofeo Baracchi; wyścig na czas w 

jeździe parami.  Pierwsze kilometry etapu będą płaskie,  wzdłuż rzeki  Adige aż do San 

Michele all’  Adige. Następnie będziemy podjeżdżać w kierunku  Fai Della Paganella e 

Andalo  gdzie  rozegra  się  pierwsza  Górska  Premia.  Mijając  piękne  krajobrazy 

przejeżdżamy  obok  jeziora  Molveno  malowniczo  położonego  wśród  winnic  i  sadów. 

Peleton dojedzie do  San Lorenzo in Banale gdzie rozegra się druga Lotna Premia. 

Następnie rozpocznie się długi zjazd w kierunku jeziora Garda, nad którym mieszkałem 

przez wiele  lat,  na  tutejszych  drogach trenowałem kolarstwo.  Są to  piękne tereny,  na 

których  można nie  tylko  trenować  kolarstwo  ale  polecam je  także całym rodzinom na 

wycieczki  rekreacyjnie.   Właśnie  w  Riva  del  Garda  odbędzie  się  premia  specjalna  – 

ukochanej  miejscowości  żeglarzy  i  windsurferów.  Mijając  jezioro  Garda  kolarze  będą 

podjeżdżać w kierunku Ballino, gdzie rozegra się druga Górska Premia tego etapu, po 

czym  kolarze  zjadą  do  Fiave,  kolejnej  miejscowości  turystycznej,  gdzie  są  budowle  i 

pamiątki  po  osadach  usytuowanych  na  palach  z  epoki  między  2300  a  1200  przed 

narodzinami Chrystusa, miejscowości szczególnie cenionej przez pasjonatów archeologii. 

Kiedy już  miniemy Fiave  pozostanie  tylko  40 km do mety,  tu  się  rozpocznie walka  w 

peletonie. Kolarze będą musieli pokonać jeszcze szczyt Durone po czym wjadą do Val 

Rendena gdzie w  Pinzolo rozegraja ostatnią Lotną Premię. Tu rozpocznie się wjazd 

pod Madonna di Campiglio na 1522 m. Campiglio jest perłą Dolomitów del Brenta i tutaj 

można podziwiać góry, po których wspinał się Papież Jan Paweł II. Aby uczcić pamięć 

Papieża Jana Pawła II postawiono tu na szczycie krzyż. 
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Drugi etap Marilleva/Val di Sole - Passo Pordoi 195,5 km

Drugi etap wystartuje z Marilleva 900 Val di Sole – w sercu Dolomiti del Brenta,       i 

będzie liczył 195,5 km. To na pewno będzie królewski etap, będziemy przejeżdżali przez 

Val di Sole. Val di Sole jest jednym z najpiękniejszych kurortów narciarskich ale także 

latem licznie odwiedzanym przez turystów ze względu na wspaniałe ścieżki rowerowe i 

możliwość uprawiania raftingu na rzece Noce. Następnie peleton przejedzie przez Val di  

Non, wśród pięknych winnic i sadów. W Cles kolarze przejadą obok domu mistrza świata i 

byłego zwycięzcy Tour de Pologne -  Maurizio Fondriesta. Dojedziemy do miejscowości 

Fondo  gdzie  rozegra  się  Lotna  Premia a  następnie  do  miejscowości  Segno  gdzie 

odbędzie się Premia Specjalna. Opuścimy Val di Non aby dojechać do Val di Cembra i 

właśnie stąd z miejscowości Palu di Giovo pochodzi rodzina Moser, między innymi mój 

przyjaciel  Francesco Moser  i  zwycięzca  ostatniego Tour  de  Pologne -  Moreno Moser. 

Francesco bardzo mi pomógł przy wyborze i opracowaniu trasy tych dwóch etapów, bo 

nikt  lepiej  od niego nie zna tych  gór.  I  właśnie dzisiaj  wspólnie z  Alessandro Bertolini 

towarzyszą  mi  na  tej  trasie.  Wyjeżdżając  z  Val  di  Cembra  mijamy premię  lotną w 

miejscowości Cembra i zbliżamy się do Cavalese, jednej z najpiękniejszych miejscowość 

regionu Trentino z piękna historią  i architekturą miejsc takich jak pałac Della Magnifica i 

kościół  San  Vigilio.  Tu  zaczyna  się  podjazd  pod  Pampeago,  gdzie  będzie  pierwsza 

Górska Premia tego etapu i wiele razy rozgrywały się mety Giro d’ Italia, jest to bardzo 

trudny podjazd, na którym rozpocznie się selekcja. Zjeżdżając z Pampeago podjedziemy 

pod  drugą Górską Premię na Passo Costalunga. Jadąc w stronę Canazei będziemy 

mogli podziwiać piękne widoki na górę Marmolada, Sasso Lungo i Gruppo del Sella. Meta 

będzie na Passo Pordoi na wysokości 2239 m, po raz pierwszy w historii Tour de Pologne 

wjedzie na taki wysoki szczyt – co zawsze był o moim marzeniem. Wiele gwiazd tutaj się 

ścigało,  między  innymi  Bartali  i  Coppi,  któremu  zadedykowano  tę  górę.  Wiele  razy 

podczas Giro d’Italia ten podjazd rozstrzygał klasyfikację generalną. 

  

Pozostawiamy piękne Trentino, gdzie w Dolomitach kolarze z pewnością rozpoczną walkę 

o klasyfikację generalną i przemieszczamy się z ziemi włoskiej do Polski.

III etap Kraków -  Rzeszów 226 km
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III  etap  o  długości  226  km wyruszy  z Krakowa, historycznej  stolicy  Polski,  miasta 

bliskiego sercu Papieża Jana Pawła II, w którym mieszkał przez 40 lat, w okresie studiów, 

pracy kapłańskiej a później jako biskup i metropolita. W Krakowie można także odwiedzić 

szlak turystyczny “Ścieżkami Jana Pawła II”, który prowadzi przez 20 miejsc związanych z 

życiem Karola Wojtyły. Po starcie z zabytkowego Krakowskiego Rynku peleton pojedzie w 

kierunku  Wieliczki, skąd  odbędzie  się  start  ostry.  Pierwszy  Polski  etap  będzie  w 

większości  płaski.  Mijając  malownicze  tereny  peleton  przyjedzie  do  Strzyżowa, tu 

rozegrana zostanie pierwsza Lotna Premia. Strzyżów, to jedno z najpiękniej położonych 

miasteczek  na  Pogórzu  Strzyżowsko  -  Dynowskim.  Piękne  pagórkowate  tereny,  z 

łagodnymi   wzgórzami,  rozległymi  lasami,  czystym  powietrzem i  bogatą  fauną,  tworzą 

doskonałe  warunki  do  uprawiania  turystyki.  Następnie  peleton  pojedzie  w  kierunku 

Lubenia, gdzie rozegra się kolejna Premia Lotna. Lubenia leży u zbiegu rzek Lubenki i 

Wisłoka.  Atrakcyjne  usytuowanie  Gminy,  jej  wąskie  i  kręte  drogi  oraz   duże  spadki,  

sprawiły, iż jest to raj dla kolarzy.  W okolicy znajdziemy też ciekawe miejca historycze, m.  

in. drewniany, modrzewiowy kościół barokowy p.w. św. Urszuli zbudowany w 1739r.  oraz 

kaskady solankowe z okresu mioceńskiego. Następnie  na krótkim ale ciężkim podjeździe 

będzie usytuowana Górska Premia Tauron.

Na 24 km odbędzie się pierwsza lotna premia  w Szczurowej, gdzie znajduje się piękny 

neogotycki kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja. Wzniesiono go pod koniec XIX wieku. 

W centrum miasta znajduje się siedziba władz gminy oraz przestronny rynek – miejsce 

spotkań mieszkańców i gości. Można tu spotkać zarówno najmłodszych rowerzystów jak i  

tych ścigających się zawodowo. 

Peleton dojedzie do Rzeszowa, miasta, które jest głównym ośrodkiem administracyjnym, 

przemysłowym  i  kulturalnym  w  Polsce  południowo-wschodniej.  W  stolicy  Podkarpacia 

gościł w 1991 roku Papież Jan Paweł II podczas swojej IV pielgrzymki do ojczyzny. W 

Rzeszowie zanim kolarze zaczną finiszować na linii  mety przejadą  3 rundy 6-cio km  i 

rozegrają ostatnią Lotną Premię tego etapu. 

IV etap Tarnów  -  Katowice 231 km

IV etap o długości 231 km – najdłuższy etap tegorocznego Tour de Pologne wyruszy z 

Tarnowa, miasta o wielowiekowej  historii  sięgającej  czasów piastowskich.  Jego magię 

tworzy niezwykły klimat Starego Miasta z przepięknym włoskim renesansem kamieniczek i  
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Ratuszem  na  Rynku.  Rekordowa  liczba  słonecznych  dni  w  roku,  serdeczność 

mieszkańców, świetny klimat dla biznesu sprawiają, że Polski Biegun Ciepła, jest miastem 

które  warto  zobaczyć.  IV  etap  to  typowy  dla  sprinterów.  Pierwsza  część trasy  będzie 

przebiegać  przez  Ojcowski  Park  Narodowy,  który  położony  jest  w  dolinach  pomiędzy 

Krakowem a Czestochową. Jest to wyjatkowo malowniczy krajobraz gdzie można obejrzeć 

ciekawe formy skalne z epoki Jury, między innymi Maczugę Herkulesa. Pierwsza z dwóch 

Lotnych Premii etapu zostanie rozegrana w Olkuszu,  liczącym nieco ponad 36 tysięcy 

mieszkańców  mieście  powiatowym  będącym  ośrodkiem  handlu,  usług  i  szkolnictwa. 

Swoistym symbolem Olkusza i zarazem pamiątką bogatej przeszłości miasta jest bazylika 

św. Andrzeja, której strzelista, gotycka sylwetka od wieków góruje nad miastem. Kolejnym 

bliskim sportu miastem na trasie Tour de Pologne jest  Dąbrowia Górnicza,  która od lat 

gości  Tour de Pologne i tu rozegra się druga Lotna Premia. Dąbrowa jest najbardziej 

rozległym powierzchniowo miastem województwa śląskiego, unikatem na skalę Śląska i 

Zagłębia  dzięki  bogactwu  przyrody  oraz  różnorodności  form  aktywnego  spędzania 

wolnego czasu. Miasto posiada 80 km tras rowerowych pozwalających odkryć uroki tej 

części Zagłębia z perspektywy siodełka rowerowego. W Sosnowcu na 160 km zostanie 

rozegraana  dodatkowa  Premia  Specjalna  w   miejscu  szczególnym  ze  względu  na 

architekturę. Śląskie  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  uznało  pałace  Sosnowca  za 

najpiękniejsze  rezydencje  w  regionie  z  przełomu  XIX  i  XX  wieku.   Na  szczególne 

zainteresowanie zasługuje Kościół  katedralny Wniebowzięcia Najświętszej  Maryi  Panny 

oraz  Cerkiew  Prawosławna.  Ostatnia  Lotna  Premia rozegrana  zostanie  w 

Siemianowicach Śląskich,  gdzie można poczuć powiew natury wśród stuletnich drzew, 

obsypanych kwiatami łąk, malowniczych stawów. Wyjątkowym obiektem jest Park Tradycji  

– pełne historycznych ciekawostek,  tajemniczości,  miejsce rodzinnego wypoczynku – z 

częścią muzealną, widowiskową oraz wystawienniczą. Etap zakończy się w Katowicach, 

mieście należącym do grona największych w Polsce ośrodków miejsko-przemysłowych. 

Katowice  to  również  miasto  studentów.  Wielu  młodych  ludzi  kształci  się  na  m.in.  na 

Uniwersytecie  Śląskim,  Akademii  Ekonomicznej  czy  na  najlepszej  w  Polsce  Akademii 

Muzycznej.  Na terenie Katowic  znajdują się  rezerwaty  przyrody,  liczne parki  i  skwery. 

Kolarze po wieździe do Katowic będą mieli do pokonania 4 rundy po 12 km każda, gdzie 

na 3 rundzie na alei Korfantego rozegra się Premia Górska Tauron. W 2011 roku Marcel 

Kittel wygrał tutaj etap finiszując z rekordową prędkością 78,2 km/h. 

V etap Nowy Targ  -  Zakopany 160 km
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Z Nowego Targu, historycznej stolicy Podhala, gdzie w czasie pierwszej pielgrzymki do 

kraju z wizytą przyjechał Papież Jan Paweł II - 1 sierpnia wystartuje V etap. Dziś Nowy 

Targ  jak  przystało  na  miasto  powiatowe,  jest  znaczącym  w  regionie  ośrodkiem 

handlowym, kulturalnym i sportowym. Miasto posiada wspaniałe warunki do uprawiania 

sportów lotniczych,  narciarstwa  biegowego  i  łyżwiarstwa  szybkiego.  Od  1994  roku  w 

budynku ratusza miejskiego, jednego z najbardziej reprezentacyjnych budynków Nowego 

Targu znajduje się Muzeum Podhalańskie, w którym znajdziemy cenne pamiątki należące 

do  Ojca  Świętego.  Pozostawiając  Dolomity  ponownie  odwiedzamy  region  górski,  tym 

razem  Tatry,  niezwykłe  góry  o  wysokich  walorach  krajobrazowych,  które  objęte  są 

ochroną przez ustanowienie na ich obszarze polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego 

oraz  przynależności  do  Światowej  Sieci  Rezerwatów  Biosfery  UNESCO.  Na  trasie 

miniemy Górskie Premie w Łapszance, Drodze do Olczy i Głodówce dając możliwość 

kolarzom sześciokrotnego zdobycia punktów w klasyfikacji  Najlepszego Górala Tauron. 

Etap będzie liczył 160 km, będzie bardzo widowiskowy. W Poroninie na 10-tym km do 

mety,  gminie leżącej przy spływie Zakopianki z Porońcem  rozegra się Lotna Premia. 

Liczne  stoki  sprzyjają  rozwojowi  turystyki  pieszej  i  rowerowej,  a  zimą  narciarstwa 

zjazdowego i śladowego. Z Poronina kolarze pojadą do Zakopanego, jednej z najbardziej 

znanych miejscowości turystycznych Polski - nieformalnie zimową stolicą Polski, którą w 

1997 roku odwiedził  Ojciec Święty.  Zakopane jest największym ośrodkiem miejskim w 

bezpośrednim otoczeniu  Tatr, gdzie znajduje się kilkadziesiąt szlaków turystycznych, o 

łącznej długości ok. 250 km, miasto zachęca też niepowtarzalnym klimatem autentycznej 

ludowej  kultury  podhalańskich  górali.  Meta  usytuowana będzie pod  Wielką  Krokwią, 

gdzie rokrocznie odbywają się Puchary Świata w skokach narciarskich.

VI etap BUKOVINA Terma Hotel Spa -  Bukowina Tatrzańska 191 km

VI  etap  zwany  królewskim,  wystartuje 2  sierpnia z BUKOVINA Terma  Hotel  Spa, 

nowoczesnego kompleksu położonego w Bukowinie Tatrzańskiej,  w samym sercu Tatr. 

Składa  się  on  z największego  w  Polsce kompleksu basenów  termalnych, 

czterogwiazdkowego hotelu oraz  profesjonalnego  centrum Spa.  Wizyta  w Bukovinie  to 

doskonała  propozycja  zarówno  dla  miłośników  aktywnego  wypoczynku,  jak  i  osób 

poszukujących  chwili  wytchnienia  z  dala  od  miejskiego  zgiełku.  Michał  Kwiatkowski 

ponownie wrócił z nami na trasę, gdzie w ubieglym roku walczył  z Moreno Moserem o 
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klasyfikację generalną. Kolarze będą mieli do pokonania 5 bardzo trudnych i selektywnych 

pętli oraz 10 Premii Górskich rozgrywanych na podjazdach Ząb i Gliczarów Górny i 

Lotną  Premię  w  Poroninie.  Etap  będzie  liczył  191  km  z  metą  w Bukowinie 

Tatrzańskiej, położonej  u  stóp  Tatr,  stanowiącej  centrum  narciarstwa,  gorących  term, 

szlaków turystycznych i wybornej kuchni regionalnej. Po Dolomitach i Passo Pordoi tutaj w 

Bukowinie Tatrzańskiej zmianie może ulec klasyfikacja generalna. 

VII etap Wieliczka -  Kraków 37 km

3 sierpnia odbędzie się VII etap z wielkim finałem w  Krakowie.  Start odbędzie się  w 

Wieliczce,  mieście  znanym z  unikatowej  w skali  świata  kopalni  soli “Wieliczka”,  która 

została wpisana przez UNESCO na pierwszą listę światowego dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego. Tym razem nie będzie to etap dla sprinterów ale czasówka o długości 

37 km. Już od wielu lat nie było podczas Touru jazdy na czas, będzie trudna technicznie,  

w szczególności w pierwszej fazie, gdzie jest dużo podjazdów i zjazdów. Ostatni fragment 

będzie płaski, kończący się kostką brukową na rynku. Etap zakończy się w sercu miasta 

Krakowa.  To tutaj  odbędzie się rywalizacja o żółtą koszulkę lidera jubileuszowego 70. 

Tour  de  Pologne.  To  będzie  wyjątkowa  edycja  gdzie  walka  toczyć  się  będzie  od 

pierwszego do ostatniego dnia.
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