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79. TOUR DE POLOGNE | 30.07 – 5.08.2022

  Sanok rok temu był miejscem startu eta-
pu i w ten sposób wrócił na trasę Tour de 

Pologne. Teraz będzie metą i już nie mogę się 
doczekać walki kolarzy z najlepszych ekip świata. Nie 
ukrywam, że bardzo się cieszę z obecności Sanoka na  
mapie naszej imprezy, bo przy okazji Tour de Pologne  
zawsze chcemy pokazywać wyjątkowe miejsca, a Sanok 
jest pięknym miastem, które zasługuje na to, aby zobaczył 
go cały świat. Tour de Pologne daje taką szansę, bo przekaz 
telewizyjny dociera do ponad stu krajów na całym świe-
cie. Przy okazji tegorocznego wyścigu spodziewam się 
niezwykłych emocji na mecie w Sanoku – Czesław Lang, 
dyrektor generalny 79. Tour de Pologne UCI World Tour.

CZESŁAW LANG  
Dyrektor generalny 79. Tour de Pologne UCI World Tour.

Szanowni Państwo,

Sanok dołączył do elitarnej grupy miast – gospodarzy  
79. edycji wyścigu Tour de Pologne. Na sanockim Rynku 
powitamy kolarzy finiszujących podczas 4. etapu tego 
prestiżowego wydarzenia. Przed nami bardzo wiele wra-
żeń i pozytywnych emocji. Gorąco Państwa zachęcam 
do aktywnego udziału w sportowym święcie.

2 sierpnia będziemy gościć nie tylko kolarzy. Wraz 
z zawodnikami przyjadą ekipy techniczne, osoby odpo-
wiedzialne za „logistykę” wyścigu oraz kibice, którzy 
nierzadko planują wakacyjny wypoczynek w pobliżu 
trasy Tour de Pologne. Dekoracja zwycięzców odbę-
dzie się w obecności przedstawicieli władz rządowych 
i samorządowych oraz sponsorów.

Tour de Pologne w takim wymiarze, jak w obec-
nym roku, zagości w Sanoku po raz pierwszy. Udało się 
to dzięki doskonale układającej się współpracy z Cze-
sławem Langiem – kiedyś legendą polskiego kolarstwa, 
dziś dyrektorem największej kolarskiej imprezy w Pol-
sce. Za tę współpracę oraz za zaufanie – że sprostamy 
organizacyjnemu wyzwaniu – bardzo serdecznie panu 
Czesławowi dziękuję.

Organizacja wyścigu wymaga wielu starań i pra-
cy, ale obecność wybitnych sportowców i udostep-
nienie oraz zabezpieczenie terenu dla ich rywalizacji 
jest źródłem promocji, o jakiej marzy wiele ośrodków.  
Cieszę się, że wśród nich znalazł się Sanok. Telewizja 
Polska prowadzi transmisje ze wszystkich etapów Tour 
de Pologne. Oprócz tego na antenie TVP pojawią się 
kroniki poszczególnych etapów. Relacje z najważniej-
szego polskiego wyścigu kolarskiego będą przekazywa-
ne do kilkudziesięciu krajów świata, a przekaz będzie 
realizowany w wielu wersjach językowych. 

Po ubiegłorocznym preludium – starcie honoro-
wym, z organizacji którego wywiązaliśmy się bardzo 
dobrze - przyszedł czas na prawdziwe emocje: meta 
4 etapu została zlokalizowana na sanockim Rynku.  
2 sierpnia wszyscy jesteśmy kibicami! – bardzo Pań-
stwa do tego zachęcam, uprzedzając i przepraszając 
jednocześnie za wszelkie niedogodności wynikające ze 
zmian w organizacji ruchu i rozkładu jazdy MKS.

W Sanoku 2 sierpnia będą ze sobą rywalizować także 
młodzi kolarze. Im kibicujmy szczególnie, pamiętając, że na 
polskich szosach, między innymi za sprawa takich wyści-
gów, rodzą się światowe gwiazdy kolarskich peletonów.

Do zobaczenia 2 sierpnia na sanockim Rynku. 

TOMASZ  MATUSZEWSKI
Burmistrz Miasta Sanoka



ETAP 4 – LESKO – SANOK

Czwarty etap w całości będzie roze-
grany w województwie podkarpackim. 
Start w średniowiecznym mieście Le-
sku, położonym nad rzeką San. Trasa 
będzie prowadzić przez góry Sanocko-
-Turczańskie, charakterystyczne będą 
liczne wzniesienia i zjazdy. Do zdoby-
cia będą dwie Premie Lotne LOTTO  
w Ustrzykach Dolnych i gminie Fre-
dropol. A także trzy Premie Górskie 
PZU, wszystkie II kategorii. W gminie 
Czarna następnie przy Hotelu Arła-
mów oraz na 30 kilometrów przed metą 
w Sanoku, kolarze powalczą o trzecią 
Premię Górską PZU w Leszczawie.

DATA: 2 SIERPNIA
DYSTANS: 179,4 KM
START: LESKO, POWIAT LESKI
META: SANOK

ETAP4

Przebieg
czwartego etapu
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TOUR DE POLOGNE JUNIOR - 2 SIERPNIA SANOK

Idea Tour de Pologne Junior
12:4012:40
12:50 12:50 
13:00  13:00  
14:1514:15
15:00 15:00 
15:3015:30

Zbiórka uczestników Tour de 
Pologne Junior, potwierdzenie 
startu, Sanok, Rynek

Zbiórka uczestników na starcie 
Tour de Pologne Junior, Sanok, 
Rynek

Start Tour de Pologne Junior: 
Kat. Młodzik 6 rund x 2,7 km, 
Kat. Młodziczka 5 rund x 2,7 km

Start Tour de Pologne Junior: 
Kat. Żak 4 rundy x 2,7 km

Przyjazd na metę uczestników

Dekoracja

Tour de Pologne Junior umożliwia  
licencjonowanym kolarzom oraz  
zawodnikom ze szkółek kolarskich 
profesjonalną rywalizację na najwyż-
szym poziomie. Na wszystkich cze-
ka towarzystwo światowych gwiazd 
kolarstwa, szansa ścigania się na frag-
mencie trasy Tour de Pologne, fanta-
styczna atmosfera i  nagrody. W se-
zonie 2022 zostaną rozegrane cztery 

wyścigi – w Lubinie (30/07), Sano-
ku (2/08), Rzeszowie (3/08) i Krako-
wie (5/08). Zawodnicy będą rywali-
zować w kategoriach Żak, Młodzik  
i walczyć o zwycięstwa etapowe oraz 
wygraną w klasyfikacji generalnej  
ORLEN PALIWA, klasyfikacji punk-
towej BOPLAN, klasyfikacji najak-
tywniejszy QUEST a także w klasyfi-
kacji drużynowej. 

Do zobaczenia na trasie!Do zobaczenia na trasie!

Tour de Pologne Junior to cykl wyścigów dla dzieci i młodzieży  
towarzyszący naszemu narodowemu wyścigowi kolarskiemu Tour de  
Pologne UCI World Tour. Jego głównym założeniem jest promocja 
aktywnego spędzania czasu jako elementu prawidłowego wychowa-
nia oraz rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sport, a także populary-
zacja jazdy na rowerze i kolarstwa.

HARMONOGRAM



UTRUDNIENIA W RUCHU

W związku z przejazdem przez Sanok kolarzy podczas IV etapu 79.Tour de 
Pologne informujemy, iż 1 i 2 sierpnia wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów 
(w tym komunikacji miejskiej). W tym dniu wystąpią czasowe utrudnienia  
i zamknięcia ruchu drogowego na trasie przejazdu wyścigu w Sanoku.

Planowane zamknięcie dróg w Sa-
noku nastąpi w godz. 11:00 – 15:30 
(Tour de Pologne Junior) ul. Rynek, 
3-go Maja, Kościuszki, Mickiewicza, 
Szopena, 2 Pułku Strzelców Podha-
lańskich, Żwirki i Wigury, Zamkowa 
oraz od godz. 15:30 (Tour de Pologne) 
ul. Przemyska, Lwowska, Kolejowa,  
Jagiellońska, Kościuszki, Rymanowska, 
Rondo Z. Beksińskiego, Dmowskiego, 
Staszica, Mickiewicza, Żwirki i Wigu-
ry, Zamkowa, Rynek. 

Ruch będzie stopniowo przywracany 
na części ulic bezpośrednio po przejeździe  
wyścigu, który planowany jest w Sanoku.

Policja i służby organizatora zastrzegają, 
że podany czas utrudnień może ulec zmia-
nie. Ze względu na konieczność zapewnie-
nia bezpieczeństwa obsłudze wyścigu oraz 
przygotowanie scenografii mety całkowicie 
wyłączone z ruchu w dniu 2.08.2022  
w godzinach 06:00 do 22:00 zostaną: 
ul. Staszica, częściowo ul. Mickiewicza, 
częściowo ul. Żwirki i Wigury, ul. Zam-
kowa i Rynek.

W dniach 1-2.08.2022 będzie obo-
wiązywał zakaz zatrzymywania się  
na następujących ulicach:  Przemyska, 
Lwowska, Kolejowa, Jagiellońska, Ko-
ściuszki, Rymanowska, Rondo Z. Bek-
sińskiego, Dmowskiego, Staszica, Mic-
kiewicza, Żwirki i Wigury, Szopena,  
2 Pułku Strzelców Podhalańskich, 
Zamkowa i Rynek.

Parkowanie lub pozostawienie pojaz-
dów w dniach 1-2 sierpnia na wyżej wy-
mienionych ulicach wbrew obowiązującemu  
w tym czasie oznakowaniu drogowemu 
skutkować będzie – na podstawie: art. 130 
a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o Ruchu Drogowym (Dz.U 2021 poz. 450) 
ich odholowaniem na koszt właściciela.  
Z powodu zamknięcia dla ruchu ulicy Żwirki  
i Wigury oraz Zamkowej wraz z ruchem 
poprzecznym w dniu 2.08.2022 w godzi-
nach 06:00 do 22:00 nie będzie możliwo-
ści wyjazdu/dojazdu do posesji położonych  
na następujących ulicach: Orzeszkowa, Jana 
III Sobieskiego, Berka Joselewicza, Sanowa, 
Rybacka, Cerkiewna i Mickiewicza. 

TRASA WYŚCIGU
Trasa wyścigu przez Miasto 
prowadzi następującymi ulicami:

1. Wyścig Tour de Pologne: 
Przemyska, Lwowska, Kolejowa, 
Jagiellońska, Kościuszki, 
Rymanowska, Rondo Z. Beksińskiego, 
Dmowskiego, Staszica, Mickiewicza, 
Żwirki i Wigury, Zamkowa, Rynek.

2. Wyścig Tour de Pologne Junior: 
Rynek, 3-go Maja, Kościuszki, 
Mickiewicza, Szopena, 
2 Pułku Strzelców Podhalańskich, 
Żwirki i Wigury, Zamkowa, Rynek.

W związku z trwającymi uzgodnieniami 
mogą pojawić się kolejne zmiany w organi-
zacji ruchu o których będziemy informować 
w kolejnych komunikatach na stronie inter-
netowej www.sanok.pl

Zwracamy się z prośbą do wszyst-
kich osób, które chcą przemieszczać się  
po terenie miasta Sanoka swoimi pojazdami 
w trakcie trwania wyścigu kolarskiego, aby 
korzystali z obwodnicy miasta oraz układu 
komunikacyjnego na Zasaniu, unikając ulic  
w ciągu trasy przejazdu wyścigu przebiega-
jącej przez centrum miasta

MAP DATA @ OpenStreetMap contributors



UTRUDNIENIA W KOMUNIKACJI MKS

Dnia 2.08.2022 na terenie miasta Sanoka będzie  
miało miejsce zakończenie 4 etapu wyścigu TOUR DE  
POLOGNE. W dniu tym wystąpią zamknięcia ulic miasta 
dla ruchu samochodowego już od godz. 5:30.

W związku z utrudnieniami w ruchu drogowym autobusy 
wszystkich linii komunikacyjnych MKS będą sukcesywnie prze-
kierowywane na objazdy, a po otwarciu ulic powrócą na swo-
je trasy.

W momencie zamknięcia ulicy Kościuszki na czas przejazdu 
TOUR DE POLOGNE JUNIOR autobusy wszystkich linii 
kursować będą:

– od przystanku Jagiellońska ulicami Konarskiego, 800-lecia, 
Sienkiewicza do ul. Kościuszki (z pominięciem przystanku 
Kościuszki Poczta)

– od przystanku Rymanowska ulicami Sienkiewicza,  
Słowackiego do ulicy Jagiellońskiej i Lipińskiego (z pominięciem  
przystanku Kościuszki SDH)

Jednocześnie informujemy, że w momencie przejazdu głów-
nego wyścigu może wystąpić całkowite zatrzymanie komunika-
cji miejskiej. Przejazd kolarzy będzie miał miejsce od Wujskie-
go przez Załuż, Bykowce, Olchowce, ulice Przemyska, Lwowska,  
Kolejowa, Jagiellońska, Kościuszki, Rondo Beksińskiego, Dmow-
skiego, Staszica, Mickiewicza, Zamkowa. Autobusy jadące od 
strony Zagórza zostaną zatrzymane na ulicy Dworcowej, a od 
Dąbrówki na ulicy Rymanowskiej przy cmentarzu. Przejazd 
wszystkich linii przez centrum miasta będzie zamknięty. Zakoń-
czenie wyścigu planowane jest na godzinę 16:40.

Prosimy o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia opóźnień 
lub braku autobusów na przystankach w godzinach rozkładowych. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Wydawca: Urząd Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek1 | www.sanok.pl
Wykorzystano materiały prasowe Tour de Pologne oraz elementy graficzne ze Flaticon.com

TOUR DE POLOGNE W MIGAWCE

Zakład MKS informuje 
PT Podróżnych


