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   Petycja w sprawie zabezpieczenia przed zniszczeniem i zawaleniem się  

                                 Zabytkowego Łukowego Mostu z Cegły na rzece Troja  

                                                  w Kietrzu na ulicy Langenowskiej 

Szanowna Pani Burmistrz 

Szanowni Państwo Radni 

Prosimy o podjęcie natychmiastowe działania w celu zabezpieczenia w/w Zabytkowy Obiekt Mostowy 

przed dalszym niszczeniem i zawaleniem się. Prosimy o wprowadzenie zmian w  komunikacji na tym 

obiekcie mostowym jak i  po obu stronach, przed tym obiektem mostowym. Takie realne propozycje 

zostały przedstawione w postulacie  wystawionym przez ponad 100 mieszkańców miasta Kietrza 

potwierdziły swoim podpisem. Mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie  o stan naszego miasta i o obiekty 

infrastruktury leżące w naszym mieście Kietrz.  

 Leżące na dawnym Szlaku Włókienniczym na ulicy Langenowskiej dwa mosty, jeden na rzece 

Młynówka, a drugi łukowy, z cegły na rzece Troja. Odcinek drogi łączący te dwa mosty, to piękna aleja 

lipowa na której z około dwudziestu, 100 letnich lip, zostało tylko 8. Jezdnia, to piękne pokrycie z 

czarnego bazaltu, obecnie przykryte asfaltem. Aleja ta wyłożona jest pięknym czarnym bazaltem  

pomiędzy dwoma pieczołowicie  skonstruowanymi mostami stwarzały piękną urbanistyczna 

przestrzeń podmiejską. Obecnie przysłonięta zgiełkiem codziennego chaosu i bałaganu.  

Zwracamy się do przedstawicieli Urzędu Kietrza, do Pani Burmistrz i do Was Państwo Radni,  o 

zabezpieczenie tych obiektów mostowych, przez ograniczenie agresywnej komunikacji samochodowej  

,wykonanie niezbędnych prac awaryjnych, do czasu, kiedy te obiekty zostaną z pieczołowitością 

wyremontowane. Zabytkowy Łukowy Most z Cegły na rzece Troi wymaga szczególnej  uwagi ze 

względu na jego rodzaj konstrukcji i daleko zaawansowany stan zniszczenia. 

Prosimy o wprowadzenie na tym obiekcie natychmiastowy zakazu poruszania się samochodów 

ciężarowych. Prosimy o wprowadzenie na tym obiekcie mostowym ograniczenia prędkości, 

dorównującej z prędkością pieszego.  

 W postulacie z dnia 05/19.07.2021 przedstawiliśmy najprostsze rozwiązania, nie wymagające dużych 

kosztów, aby uchronić ten obiekt mostowy przed zawaleniem. Na dzisiejszą chwilę nie wykluczamy też 

mechanicznych stałych barier, czy elektronicznych urządzeń wpływających na niepoprawnych 

kierowców.  

Na 700 lat istnienia miasta Kietrza, To aż 76 lat przypada na naszą kadencje,    - czy mamy powody do 

świętowania?, …chwila zadumy, rozterki.  Nie możemy pozwolić, aby te mosty uległy zniszczeniu.  Tu 

już nie wiele  pozostało, z namacalnej historii naszego 700 -letniego miasta Kietrza. Czas przerwać 76 

lat zubożenia naszego miasta, spowodowane czasami bezczynnością, czasami bezradnością. Mamy 

teraz najlepsze możliwości. 

W imieniu Mieszkańców Miasta Kietrz 
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