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Streszczenie. Utrzymanie i ochrona zabytkowych mostów wy-
maga stałej kontroli ich stanu technicznego oraz systematyczne-
go przeprowadzania prac remontowych. W artykule przedstawio-
no problemy remontowe mostów zabytkowych na przykładzie 
100-letniego mostu drogowego w Cigacicach w województwie 
lubuskim. Obiekt był kilkakrotnie wzmacniany i modernizowa-
ny, a w 2022 r. zostały skończone kolejne prace remontowe wy-
nikające ze stwierdzonych niekorzystnych zjawisk korozyjnych 
elementów stalowych mostu oraz betonowej płyty pomostowej. 
Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, renowacji poddana 
była historyczna konstrukcja stalowa oraz podpory mostu.
Słowa kluczowe: prace remontowe; most drogowy; stan tech-
niczny.

Abstract. The maintenance and protection of historic bridg-
es requires constant inspection of their technical condition and 
systematic repair works. The article presents repair problems of 
historic bridges on the example of the 100-year-old road bridge 
in Cigacice in the Lubuskie Voivodeship. The structure has been 
reinforced and upgraded several times, and further repair works 
resulting from the identified adverse corrosion phenomena of the 
bridge’s steel elements and concrete deck slab were completed 
in 2022. In accordance with conservation recommendations, the 
historic steel structure and the bridge supports were renovated.
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Utrzymanie i ochrona mostów 
zabytkowych wymaga stałej 
kontroli ich stanu technicz-
nego oraz systematycznego 

przeprowadzania prac renowacyjnych 
[1÷3]. Stan techniczny tych konstrukcji 
inżynierskich jest związany z wiekiem 
obiektów, zmieniającą się w czasie 
intensywnością obciążeń, procesami 
starzenia się materiałów oraz zjawiska-
mi reologicznymi [4÷6]. W ochronie 
zabytkowych konstrukcji mostowych, 
oprócz problemów technicznych, wy-
stępują problemy związane z estetyką 
i architekturą, dlatego wszelkie prace 
powinny być prowadzone w porozu-
mieniu z konserwatorem zabytków.

Most w Cigacicach jest ujęty w gmin-
nej ewidencji zabytków. W myśl art. 39 
ust 3. Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 t.j.) 
oznacza to, że w stosunku do obiektów 
budowlanych oraz obszarów niewpi-
sanych do rejestru zabytków, a ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków, pozwo-
lenie na budowę lub rozbiórkę obiektu 
budowlanego wydaje właściwy organ 
(w tym przypadku Starostwo Powiato-
we w Zielonej Górze) w uzgodnieniu 
z wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków. W związku z tym 11.03.2019 r. 

zostały wydane przez Lubuskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków 
tzw. zalecenia konserwatorskie, w któ-
rych zawarto wytyczne dotyczące pla-
nowanego remontu.

Pomimo częściowego zniszczenia mo-
stu w okresie wojennym, po dzień dzi-
siejszy zachował on pierwotny kształt, 
materiał, a także rozwiązania konstruk-
cyjne, dlatego też najistotniejsze było 
zachowanie niezmienionej formy, któ-
ra od wielu dekad stanowi wizytówkę 
nadodrzańskiego krajobrazu. Zgodnie 
z wytycznymi podczas przeprowadzane-
go remontu dopuszczalna była wymiana 
wszelkich elementów wtórnych, wpro-
wadzonych w czasach powojennych, 
takich jak np. płyta pomostowa.

Charakterystyka obiektu
Most drogowy w Cigacicach jest 

znakomitym świadectwem poziomu 
wiedzy i umiejętności międzywojennej 
sztuki inżynierskiej. Został oddany do 
użytkowania w 1925 r. Obiekt był za-
projektowany i wyprodukowany przez 
Zakład Konstrukcji Stalowych i Mosto-
wych Beuchelt & Co. w Zielonej Górze. 
Most jest dziesięcioprzęsłowy z para-
bolicznym przęsłem nurtowym. Kon-
strukcję nośną przęseł stanowią stalowe 
dźwigary kratowe.

W 1862 r. w ciągu drogi między Zie-
loną Górą (Grünberg) a Sulechowem 
(Züllichau), w Cigacicach (Tschiche-
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rzig) na rzece Odrze, powstała pierw-
sza stała przeprawa mostowa. Był to 
27-przęsłowy most drewniany, wspar-
ty na drewnianych filarach palowych. 
Ze względu na rozwijającą się żeglu-
gę śródlądową na Odrzańskiej Drodze 
Wodnej (Oderschiffahrt/Oderwasser-
straße) wprowadzono lewobrzeżne (od 
strony Zielonej Góry), dwuklapowe, 
zwodzone przęsło, by umożliwić swo-
bodną żeglugę. Pozostałościami po 
przeprawie są istniejące przyczółki – 
ceglany na prawym brzegu i ziemny na 
lewym (obydwa zlokalizowane poniżej 
przyczółków istniejącej przeprawy). 
Drewniana przeprawa przetrwała do 
połowy lat dwudziestych XX wieku. 
Ze względu na pogarszający się stan 
techniczny oraz rozwijającą się żeglu-
gę śródlądową rozważano koncepcję 
budowy nowej przeprawy. Jej inicjato-
rem był ówczesny starosta sulechow-
sko-świebodziński Erich Konrad von 
Monbart, który w latach 1914–1933 
piastował stanowisko tutejszego lan-
drata. Stąd też, od nazwiska inicjato-
ra, późniejsza nazwa mostu Monbart 
(Monbartbrücke). Zarówno projekt, 
jak i realizację powierzono rodzimemu 
przedsiębiorstwu, znanym na całym 
świecie Zakładom Budowy Mostów, 
Konstrukcji Stalowych i Wagonów 
Georga Beuchelta (Fabrik für Brüc-
kenbau-, Waggon-, und Eisenkonstruk-
tion Beuchelt & Co). Z przedłożonych 
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różnych koncepcji wybrano przeprawę 
o masywnych przesklepionych przę-
słach zalewowych z jednym wielkim 
stalowym przęsłem żeglownym. Ze 
względu na konieczność ograniczenia 
kosztów budowy pominięto sklepienia 
przęseł zalewowych. Nowa przeprawa 
mostowa liczyła ok. 390 m i była kon-
strukcją dziesięcioprzesłową, wspartą 
na przyczółkach i filarach. Podczas po-
sadowienia mostu, z uwagi na słabą no-
śność gruntu w korycie Odry, wykonano 
fundamentowanie, obu filarów przęsła 
nurtowego, rzadko wówczas stosowaną 
metodą kesonową. Budowa mostu zo-
stała ukończona w 1925 r., a uroczyste 
otwarcie miało miejsce 29 kwietnia na 
przyczółku w Cigacicach. W styczniu 
1945 r. wysadzono most, aby uniemoż-
liwić przedostanie się kolejnych czoł-
gów radzieckich na południowy brzeg. 
Wysadzone zostało jedynie piąte przę-
sło zalewowe od strony Zielonej Góry, 
natomiast wielkie przęsło żeglowne 
przetrwało bez większych zniszczeń. 
W latach 50. XX wieku zrekonstru-
owano zniszczone przęsło, do budowy 
którego stalową konstrukcję dostar-
czyła huta „Kościuszko” z Chorzowa. 
Współczesna przeprawa odwzorowu-
je wiernie formę i konstrukcję mostu 
Monbarta z lat 1924–1925 [7÷8].

Most Monbarta stanowi przeprawę 
długości 384 m przez Odrę w ciągu dro-
gi powiatowej nr 1187F i łączy Zieloną 
Górę z Cigacicami. To obiekt 10-przę-

konstrukcji stalowej przęseł na odle-
głość 0,55 m. Cała konstrukcja stalowa 
została oparta na dwóch przyczółkach 
oraz dziewięciu filarach. Ruch kołowy 
odbywa się po jednym pasie w systemie 
wahadłowym sterowanym sygnalizacją 
świetlną. Ze względu na stan technicz-
ny mostu, w 2019 r. wprowadzono 
drastyczne ograniczenie, dopuszczając 
jedynie pojazdy o masie całkowitej do 
3,5 tony.

Zakres prac remontowych
Na stalowych elementach nośnych 

w większości występowała na ogół je-
dynie korozja powierzchniowa [9]. Po 
ich oczyszczeniu wykonano powłoki 
antykorozyjne oraz, w porozumieniu 
z Lubuskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków, pokryto całość kon-
strukcji farbą o ciemnym odcieniu sza-
rości (fotografia 2). Elementy o dużych 
uszkodzeniach korozyjnych zostały 
wzmocnione lub wymienione (np. bla-
chy węzłowe). Obiekt jest wykonany ze 
stali spawalnej, co umożliwiło wykona-
nie połączeń spawanych. Do naprawy 
południowej bramy portalowej zastoso-
wano nitowanie w celu uzyskania lep-
szych walorów estetycznych.

Ze względu na zły stan techniczny 
żelbetowej płyty pomostowej [9] prze-
widziano jej wymianę na płytę wykona-
ną z betonu z zachowaniem geometrii 
płyty istniejącej (fotografia 3). Element 
został zazbrojony w całości prętami 

Fot. 1. Drogowy most w Cigacicach od strony południowo-wschodniej
Photo 1. View from the south-east of the road bridge in Cigacice

słowy o schemacie statycznym belki 
swobodnie podpartej (fotografia 1).

Pierwszych pięć przęseł (licząc od 
strony Zielonej Góry) to elementy 
o długości 33,8 m i wysokości 4,0 m. 
Następnie występuje przęsło żeglowne 
o długości 87 m i zmiennej wysokości 
konstrukcyjnej 6,0÷12,0 m. Pozostałe 
cztery przęsła mają długość 32,0 m każ-
de i stałą wysokość ok. 4,0 m [9]. Ustrój 
nośny wszystkich dziesięciu przęseł 
stanowią kratownice stalowe, wykona-
ne z elementów o przekrojach wielo-
gałęziowych, połączonych za pomocą 
nitów. Kratownice (różniące się w po-
szczególnych przęsłach rozpiętością 
oraz wysokością) połączono w pasie 
dolnym poprzecznicami, które wyko-
nane zostały z kilku profili tworzących 
przekrój dwuteowy, a na nich wsparto 
podłużnice (w przypadku przęsła nur-
towego wysokość podłużnic kształtuje 
się na poziomie 616 mm, w pozostałych 
przęsłach podłużnice wykonano z prze-
krojów 320 mm) [9]. Na stalowym rusz-
cie z podłużnic i poprzecznic wykonana 
została płyta pomostowa o grubości ok. 
22 cm, w której zastosowano zbrojenie 
ze stali gładkiej, z wyjątkiem przęsła 
nurtowego, gdzie zastosowano również 
pręty żebrowane. Na płycie pomostowej 
znajduje się jezdnia o szerokości 5,2 m 
zamknięta obustronnie krawężnikami 
kamiennymi 18×20 cm. Za krawężnika-
mi wykonano żelbetowy gzyms, dzięki 
któremu jezdnia została odsunięta od 
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ze stali żebrowanej, a jego zespolenia 
z konstrukcją stalową dokonano za 
pomocą kątowników stalowych przy-
spawanych do półki górnej podłużnic. 
Wzmocnione zostały poprzecznice oraz 
uzupełnione stężenia dolne. Ponadto 
wykonane zostały wzmocnienia blach 
węzłowych, a także wzmocnienia pa-
sów dolnych w obrębie krzyżulców. 
Brakujące stężenia dolne uzupełnio-
no oraz wzmocniono ich mocowanie. 
Uszkodzonym słupom przywrócono 
pierwotną geometrię. Odcinkowo doko-
nano również ich wzmocnienia. Ponad-
to naprawiona została również brama 
portalowa i zabezpieczona blachą osła-
niającą, aby uniemożliwić gromadzenie 
się wody wewnątrz rygli. Przyczółki 
i filary wymagały jedynie oczyszcze-
nia, uzupełnienia ubytków i naniesienia 
nowych powłok. Wymieniono wały ło-
żysk przesuwnych (pozostałe elementy 
łożysk poddano konserwacji i pracom 
zabezpieczającym), a także wykona-
no nowe ciosy. Dodatkowo wykonano 

nową nawierzchnię ciągu pieszego oraz 
montaż urządzeń towarzyszących m.in. 
latarni ulicznych [10].

Podsumowanie
Na skutek wykonania prac remonto-

wych wydzielone zostały przestrzenie 
dla użytkowników, a pas ruchu zawężono 
oznakowaniem poziomym do 3 m, pozo-
stawiając tym samym obustronnie ok. 
1 m dla rowerzystów. Na wspornikach 
zewnętrznych po obu stronach przęseł 
znajdują się chodniki o szerokości 1 m. 
Zrealizowane roboty budowlane pozwo-
liły na podniesienie limitu dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdów do 16 ton.

Most w Cigacicach stanowi kunszt 
rzemiosła i dokonań Zakładu Budowy 
Mostów Georga Buchelta, potentata 
przemysłowego z Zielonej Góry, któ-
rego dzieła znane są na całym świe-
cie (m.in. hala peronowa Berlin ZOO, 
kolej Damaszek-Bagdad, czy most 
Grunwaldzki we Wrocławiu). Dzięki 
doskonale zachowanej konstrukcji mo-

Fot. 2. Renowacja stalowych elementów konstrukcyjnych mostu
Photo 2. Renovation of steel structural elements of the bridge

Fot. 3. Remont płyty pomostowej
Photo 3. Renovation of the bridge deck

stu, podczas wykonywanego remontu 
nie było potrzeby wymiany głównych 
elementów, wprowadzania zmian kon-
strukcyjnych lub istotnych zmian wizu-
alnych. Konstrukcja mostu Monbarta na 
przestrzeni niemal stu lat uległa jedynie 
niewielkim modernizacjom, zachowu-
jąc pierwotny kształt, formę i materiał. 
Przywrócenie pierwotnej kolorysty-
ki, zachowanie oryginalnych elemen-
tów konstrukcyjnych z wykonaniem 
wzmocnień i uzupełnień pozwoliły, by 
most w Cigacicach w historycznej, es-
tetycznej, a także bezpiecznej formie 
służył kolejnym pokoleniom, stanowiąc 
charakterystyczny punkt nadodrzań-
skiego krajobrazu.

Fotografie: B. Nowogońska
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