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W poniższym Vademecum przedstawione zostały wszystkie 

kierunki bezpiecznego przemieszczania się rowerzystów na 

skrzyżowaniu ulic Sikorskiego – Chrobrego. 

 

Kolorami oznaczono kierunki jazdy rowerzysty: 

 

UL. CHROBREGO (ŚRÓDMIEŚCIE) – od strony ul. Jagiełły i Wybickiego 

 

MOST STAROMIEJSKI 

 

UL. SIKORSKIEGO (DEPTAK) 

 

UL. SIKORSKIEGO (PARK 111) – od strony ul. Młyńskiej 

 

 

 

 

 

 

Vademecum w wersji interaktywnej znajdziesz pod adresem 

www.rowerowygorzow.pl w zakładce „Baza wiedzy” 

  

http://www.rowerowygorzow.pl/
https://www.rowerowygorzow.pl/baza-wiedzy/vademecum-sikorskiego-chrobrego/
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Zanim przystąpisz do lektury poniższego Vademecum przypomnij 

sobie jak się poruszać po pasie rowerowym, a także czym są m.in. 

„sierżanty rowerowe” i śluza rowerowa: 

 

Pas ruchu dla rowerów jest wyznaczany na części jezdni zgodnie 

z kierunkiem ruchu oznaczonym odpowiednimi znakami. Może (ale 

nie musi) być barwiony na czerwono. Pas taki występuje w Gorzowie 

na ul. Czereśniowej lub Koniawskiej.  

 
Przykład pasa rowerowego 

 
Sierżanty rowerowe to tzw. symbole roweru na jezdni 

z namalowanymi dwoma daszkami. Jest to element wprowadzony 

w 2015 roku, którego zadaniem jest przede wszystkim wskazanie 

rowerzyście kierunku i toru ruchu na drodze. Natomiast dla 

kierowcy pojazdu jest informacją, że w danym miejscu i w danym 

kierunku może się poruszać cyklista. 

 
Znak poziomy P-27 
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Korytarz rowerowy – wskazany za pomocą znaków P-27 tor 

przeprowadzający rowerzystów przez skrzyżowanie. 

 

Śluza rowerowa – wydzielona oznakowaniem poziomym 

powierzchnia w jezdni mająca na celu ułatwienie skrętu 

rowerzystom na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Rowerzyści 

mogą z niej skorzystać (ustawić się na niej przed pojazdami) tylko 

wtedy, gdy sygnalizacja przed którą zlokalizowana jest śluza, 

wyświetla sygnał czerwony. 

 
Śluza rowerowa 

 

Boczna śluza rowerowa – wydzielona oznakowaniem poziomym 

powierzchnia w jezdni mająca na celu umożliwienie i ułatwienie 

skrętu rowerzyście w określonym kierunku. 

 
Boczna śluza rowerowa 
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dojazd od strony: 

UL. CHROBREGO (ŚRÓDMIEŚCIE) 

w kierunku: 

UL. SIKORSKIEGO (DEPTAK) 

 

 
 

Na ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Pocztową rowerzysta będzie miał 

możliwość poruszania się pasem rowerowym, który będzie 

kontynuowany również na skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego. 

W centralnej części skrzyżowania pojawia się rozgałęzienie pasa 

rowerowego. Pierwsze, kierujące na wprost będzie służyło do 

kontynuowania jazdy ul. Chrobrego w kierunku Mostu Staromiejskiego. 

Drugie, poprowadzone ukośnie w prawą stronę będzie kierowało na 

wydzielony w chodniku, krótki ciąg rowerowy. Po wjechaniu na niego 

rowerzysta zatrzyma się przed wyznaczonym w poprzek ul. Chrobrego 

przejazdem rowerowym z sygnalizacja świetlną. Po zapaleniu się sygnału 

zielonego dla rowerzysty będzie on mógł bezpiecznie wjechać na deptak. 
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dojazd od strony: 

UL. CHROBREGO (ŚRÓDMIEŚCIE) 

w kierunku: 

MOSTU STAROMIEJSKIEGO 

 

 
 

Podobnie jak w przypadku dojazdu na deptak, rowerzysta porusza się od 

skrzyżowania z ul. Pocztową pasem rowerowym. 

W centralnej części skrzyżowania pojawia się rozgałęzienie pasa 

rowerowego. Rowerzysta będzie kierował się pasem rowerowym na 

wprost w kierunku Mostu Staromiejskiego po jezdni razem z pojazdami.  
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dojazd od strony: 

UL. CHROBREGO (ŚRÓDMIEŚCIE) 

w kierunku: 

UL. SIKORSKIEGO (PARK 111) 

 

 
 

Na ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Pocztową rowerzysta będzie miał 

możliwość poruszania się pasem rowerowym, który będzie 

kontynuowany po wjechaniu w prawo w ul. Sikorskiego. 
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dojazd od strony: 

MOSTU STAROMIEJSKIEGO 

w kierunku: 

UL. CHROBREGO (ŚRÓDMIEŚCIE) 

 

 
 

Na ul. Chrobrego od strony Mostu Staromiejskiego rowerzysta będzie 

miał możliwość przejazdu na wprost przez skrzyżowanie pasem 

rowerowym. Za skrzyżowaniem pas rowerowy kończy się. Rowerzysta 

będzie mógł kontynuować jazdę jezdnią po ustąpieniu pierwszeństwa 

przejazdu pojazdom. 
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dojazd od strony: 

MOSTU STAROMIEJSKIEGO 

w kierunku: 

UL. SIKORSKIEGO (PARK 111) 

 

 
 

Na ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Spichrzową rowerzysta będzie 

miał możliwość poruszania się pasem rowerowym. Aby kontynuować 

jazdę na ul. Sikorskiego w kierunku ul. Młyńskiej rowerzysta z pasa 

rowerowego na ul. Chrobrego będzie musiał wjechać na część 

deptakową ul. Sikorskiego, przejechać przez torowisko w wyznaczonym 

do tego miejscu (miejsce z sygnalizatorami pieszo-rowerowymi) oraz 

ustawić się w kierunku ul. Sikorskiego przed specjalnym, dedykowanym 

tylko dla rowerzystów sygnalizatorem. Po otrzymaniu sygnału zielonego 

(sygnał zostanie wzbudzony automatycznie), rowerzysta  przejedzie 

w poprzek ul. Chrobrego oznakowanym korytarzem rowerowym, wprost 

na wydzielony w jezdni pas rowerowy na ul. Sikorskiego. 
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dojazd od strony: 

MOSTU STAROMIEJSKIEGO 

w kierunku: 

UL. SIKORSKIEGO (DEPTAK) 

 

 
 
Rowerzysta poruszając się ul. Chrobrego od strony Mostu 

Staromiejskiego pasem rowerowym będzie miał możliwość wjazdu na 

deptak poprzez specjalny wjazd przed sygnalizacją świetlną. Na deptaku 

rowerzysta będzie zobowiązany do ustępowania pierwszeństwa pieszym. 
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dojazd od strony: 

UL. SIKORSKIEGO (DEPTAK) 

w kierunku: 

UL. CHROBREGO (ŚRÓDMIEŚCIE) 

 

 
 
Rowerzysta w celu dojazdu z deptaka do ul. Jagiełły wjedzie przy 

przejściu dla pieszych na krótki odcinek pasa rowerowego. Następnie 

rowerzysta po opuszczeniu pasa rowerowego i ustąpieniu pierwszeństwa 

przejazdu pojazdom będzie mógł kontynuować jazdę jezdnią 

ul. Chrobrego. 
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dojazd od strony: 

UL. SIKORSKIEGO (DEPTAK) 

w kierunku: 

UL. SIKORSKIEGO (PARK 111) 

 

 
 

W celu opuszczenia deptaka i kontynuowania jazdy ul. Sikorskiego 

rowerzysta ustawi się przed specjalnym, dedykowanym tylko dla 

rowerzystów sygnalizatorem. Sygnał zielony zostanie wzbudzony 

automatycznie bez konieczności wciskania przycisku sygnalizacji. 

Po otrzymaniu sygnału zielonego rowerzysta przejedzie w poprzek 

ul. Chrobrego specjalnie wytyczonym, oznakowanym za pomocą znaków 

P-27 (sierżant rowerowy) korytarzem wprost na wydzielony w jezdni pas 

rowerowy na ul. Sikorskiego. 
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dojazd od strony: 

UL. SIKORSKIEGO (DEPTAK) 

w kierunku: 

MOSTU STAROMIEJSKIEGO 

 

 
 

Rowerzysta w tym przypadku będzie miał możliwość skorzystania 

z przejazdu rowerowego wyznaczonego w poprzek ul. Chrobrego. 

W celu opuszczenia deptaku ustawi się przed przejazdem rowerowym 

i będzie oczekiwał na sygnał zielony przeznaczony dla rowerzystów. 

Po otrzymaniu sygnału zezwalającego na przejazd, po minięciu pasa 

oddzielającego dwie jezdnie, rowerzysta wjedzie na specjalnie 

wydzieloną boczną śluzę. Po upewnieniu się że nie ma kolizji z pieszymi 

idącymi przejściem dla pieszych, będzie miał możliwość skrętu w lewo 

w jezdnię ul. Chrobrego w kierunku Mostu Staromiejskiego. 
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dojazd od strony: 

UL. SIKORSKIEGO (PARK 111) 

w kierunku: 

UL. SIKORSKIEGO (DEPTAK) 

 

 
 
Rowerzysta jadąc ul. Sikorskiego od strony ul. Młyńskiej będzie korzystał 

z pasa rowerowego zlokalizowanego przy prawej krawędzi jezdni. Na 

dojeździe do skrzyżowania z ul. Chrobrego pas ten zmieni swoją 

lokalizację i będzie usytuowany między pasem do skrętu w prawo 

i w lewo dla samochodów. Przed sygnalizacją świetlną pas rowerowy 

będzie kończył się śluzą rowerową. 

Rowerzysta aby dostać się na deptak przejedzie przez skrzyżowanie 

specjalnie wydzielonym korytarzem wyznaczonym za pomocą znaków 

P-27 usytuowanym na przedłużeniu pasa rowerowego. 
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dojazd od strony: 

UL. SIKORSKIEGO (PARK 111) 

w kierunku: 

MOSTU STAROMIEJSKIEGO 

 

 
 
Aby skręcić w prawo w stronę Mostu Staromiejskiego, rowerzysta jadąc 

pasem rowerowym ul. Sikorskiego będzie musiał wcześniej ocenić czy 

będzie miał możliwość skorzystania ze śluzy rowerowej usytuowanej 

przed sygnalizacją świetlną. 

Zbliżając się do sygnalizacji, jeśli będzie ona wyświetlała sygnał 

czerwony, rowerzysta dojedzie wyznaczonym pasem rowerowym do 

śluzy i ustawi się na niej przy prawej krawędzi jezdni przed stojącymi 

pojazdami. Po wyświetleniu sygnału zielonego skręci w prawo 

w ul. Chrobrego przed pojazdami. 

Jeśli w momencie dojazdu do sygnalizacji, będzie wyświetlała ona sygnał 

zielony, rowerzysta nie będzie korzystał ze śluzy. W miejscu gdzie pas 

rowerowy wyznaczony będzie za pomocą linii przerywanej, rowerzysta 
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będzie zjeżdżał ze swojego pasa na pas dla pojazdów skręcających 

w prawo, po ustąpienia pierwszeństwa jadącym pojazdom. Wjeżdżając na 

skrzyżowanie skręci w prawo w ul. Chrobrego. Należy pamiętać 

o zasygnalizowaniu skrętu za pomocą ręki. 
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dojazd od strony: 

UL. SIKORSKIEGO (PARK 111) 

w kierunku: 

UL. CHROBREGO (ŚRÓDMIEŚCIE) 

 

 
 
W przypadku skrętu w lewo w kierunku ul. Jagiełły rowerzysta będzie 

mógł skorzystać ze śluzy rowerowej (lub pasa do skrętu w lewo) ale 

równie dobrze będzie mógł ten manewr wykonać z pasa rowerowego, 

jadąc obok pojazdu (z jego prawej strony), który również będzie skręcał 

w lewo. Należy pamiętać o zasygnalizowaniu skrętu za pomocą ręki. 


