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 Petycja w sprawie ochrony Kompleksu Urbanistycznego, z Aleją Lipową ulicy 

Langenowskiej w Kietrzu, leżącego na dawnym  Szlaku Włókienniczym  miasta 

Kietrza. 

Do tego kompleksu urbanistycznego zalicza się ulica Langenowska w Kietrzu, z przecinającymi tę drogę  

dwoma ciekami wodnymi. Jeden to rzeka Troja, która to dała początek osadnictwu, na której bazie 

powstało obecne miasto Kietrz. Druga rzeka powstała za przyczyną mieszkańców  Kietrza, jako nośnik 

energii do usprawnienia prac którymi się ówcześnie zajmowali.  

Poruszając się ulicą Langenowską przekraczanie tych dwóch cieków wodnych usprawniają dwa mosty. 

Most na rzece Troi to piękny, już, rzadko spotykany  Łukowy Most z Cegły z poszyciem barier mostowych 

wychodzących z ceglanego  monolitu bryły mostu, wykonany ze stalowych  pełnych profili okrągłych, 

przeszywające słupy profili stalowych, wsparte od strony zewnętrznej podporami łukowymi, 

wykonanymi z kwadratowych pełnych profili stalowych,  połączone metodą nitowania. Bryła mostu to 

monolit z cegły klinkerowej, w części nośnej wykonany w formie łuku, stanowiący piękny 

architektoniczny obiekt. Powierzchnia jezdna wyłożona jest kostką granitową obustronnie łącząca się z 

pokryciem bazaltowym drogi  ( kocie łby ). 

Ulica Langenowska to droga wyłożona czarnym bazaltem, ( kocie łby ), obecnie przykryty asfaltem. 

Pomiędzy dwoma mostami wzdłuż drogi, to wytyczające tę aleję, piękne Stuletnie  Lipy . Z dwudziestu 

paru stuletnich lip, uratowało się 8 prężnych okazów.  Pomiędzy lipami przebłyskuje piękna fasada 

zachowanego budynku z charakterystycznym  frontem  w formie kamienicy. Z tymi pięknymi lipami i 

zamykającymi tę piękną przestrzeń dwoma mostami oddają wspaniały urok.  

Zamykający od strony ulicy Traugutta most na rzece Młynówce, to kolejne dzieło artystyczne 

rzemieślników. Nitowane bariery wykonane z walcowanych profili stalowych ułożone w stabilną 

konstrukcję ażurową. Wsparte od zewnątrz łukowymi podporami z pełnego profilu kwadratowego 

podobnie jak na moście na rzece Troi. Przyczółki mostu to fundamenty wymurowane z naturalnego 

kamienia łamanego, na których osadzone są granitowe bloki o wymiarach 80x60x40 cm, których to jest  

siedem  po jednej stronie i siedem po drugiej stronie. Na tych blokach granitowych osadzone są profile 

stalowe  o wysokości 40 cm. Profile stalowe wypełnione są masą cementową pokrytą asfaltem, 

stanowiącą powierzchnię jezdną. Pokrycie przyczółków mostu pokryte są grubymi płytami granitowymi  

10 cm, w których osadzone są bariery mostowe. Ten most, jak i most na rzece Troi wymagają ochrony 

i remontu. 

Wnioskujemy o ujęcie ochroną zabytkową Przestrzeni Urbanistycznej w Kietrzu na ul. Langenowskiej, 

drogi pokrytej czarnym kamieniem bazaltowym, mostu na rzece Troi, mostu na rzece Młynówce, z 

odcinkiem rzeki do 100 m ( myślimy tu o pracach renaturyzacji koryta rzeki) po obu stronach mostów 

włącznie. Jak i starej stuletniej Alei Lipowej stanowiącą w całości charakterystyczną Podmiejską 

Przestrzeń Urbanistyczną, leżącą na dawnym Szlaku Włókienniczym  naszego miasta Kietrza. 

W  trosce o nasze miasto, w imieniu Mieszkańców Kietrza 

Jan Gach 
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Aleja Lipowa  

na ulicy Langenowskiej 

Wnioskujemy o uzupełnienie brakujących Lip 
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Most na rzece Młynówce  

 Dawny Szlak Włókienniczy 
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Stalagdyty tworzące się 

 z  nieszczelności mostu 
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1930 ? 
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To nie beton to, to granitowe płyty i bloki 

dewastacja obiektu,  poprzez brak remontów 

zachowawczych,  

niedostosowana komunikacja do obecnego stanu 

tego obiektu,  

widoczne uszkodzenie przyczółków i fundamentów 

mostu , 

nie pozwolą na dłuższy czas zachować ten  

zabytkowy obiekt, bez odpowiedniego remontu  

Ujście  kanalizacji  

odprowadzającej 

płyny  znajduje się za 

blisko w pobliżu 

fundamentów 

mostu,  działanie  

agres.chemikali 

mogą zniszczyć 

fundamenty. 

Niedopuszczalne jest 

aby drzewo  wyrosło 

tak blisko  mostu   
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blok granitowy niedługo się 

obsunie,  

co spowoduje nieodwracalne 

zniszczenie płyty jezdnej.  
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Erozja  mostu na rzece Młynówce  

wypadające  kamienie z pod bloku 

granitowego  

spoiny są zniszczone  przez wodę i 

mróz 
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Zdewastowany zabytkowy most 

na rzece Młynówce 

widoczna luźna płyta granitowa 

Pod wypełnieniem betonowym, 

blok granitowy trzymający 

trawersy mostu 
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Stara obszerna wierzba  rosnąca przy 

moście na rzece  Młynówce. 

żywy świadek  
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Most na rzece Młynówce  

Luźne płyty granitowe. 

Dewastacja pięknego obiektu 

architektonicznego. 
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Most na rzece Młynówce w Kietrzu   

ten  obiekt architektoniczny 

pozostawiony jest dewastacji    



 

                         To nie jest nam obojętne! 
 

Ceglany łukowy 

most na rzece Troi. 

Wspaniały zabytek miasta 

Kietrza 
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Kamień   granitowy    wkomponowany w 

bryłę mostu ceglanego . 

Jest  to prawdopodobnie kamień 

ochraniający przyczółek poprzedniego 

mostu drewnianego. 


