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Petycia w sprawie wyznaczenia nowego obiazdu w obrębie ulicy Rolniczei na trasie Praszka-Rosochy

W związku z zamknięciem dla ruchu ulic Rolniczej oraz Wyszyńskiego (drogi dojazdowe do wsi 
Rosochy i ul. Pod Rosochami w Praszce) zwracamy się z petycją o wyznaczenie w rejonie ulicy Rolniczej 
objazdu tymczasowego, analogicznego jaki zbudowano miedzy Szyszkowem, a Praszką. .

My, mieszkańcy Rosoch i ul. Pod Rosochami w Praszce, pozbawieni zostaliśmy bezpośredniego 
połączenia z Praszką. Większość z nas kilka razy dziennie dojeżdża do Praszki, Kluczborka, Wielunia, 
Olesna do zakładów pracy, przychodni lekarskich, dowozi swoje dzieci do szkół, przedszkoli, na zajęcia 
dodatkowe, załatwia codzienne sprawy w Praszce. Po zamknięciu w/w dróg drastycznie zwiększyła się 
odległość jaką musimy codziennie, kilka razy dziennie pokonywać: zamiast 2-3km musimy pokonać 
ponad 7km, zamiast jechać 2-3 min. jak dotychczas, jedziemy ponad 10 min.

Ci z nas, którzy nie posiadają samochodów, szczególnie osoby starsze,^nie,są w stanie zaspokoić,swoich 
podstawowych potrzeb społecznych z uwagi na brak komunikacji miejskiej. Nie mamy w naszej wiosce 
sklepu spożywczego, apteki, przychodni lekarskiej. Młodzież i dzieci z terenu Rosoch nie są w stanie 
samodzielnie dojechać do szkół. W sytuacjach zagrażających życiu, szczególnie teraz w okresie 
pandemii, utrudniony jest dojazd karetki, straży pożarnej.

Obecny objazd drogą krajową nr 42 przez Strojec jest nie do przyjęcia, nie tylko z powodu odległości. 
Droga między Strojcem, a Rosochami jest wąska, nieoświetlona, nawierzchnia jest kiepskiej jakości, a 
pobocze drogi niebezpieczne, wymaga natychmiastowej naprawy. Na drodze tej występuje duże 
natężenie ruchu maszyn rolniczych co stanowi zagrożenie dla współuczestników ruchu drogowego. W 
okresie niesprzyjających warunków pogodowych droga ta zagraża bezpieczeństwu osób poruszających 
się po niej. Nie wspominając już o tym, że wzrośnie awaryjność naszych samochodów.

Z powodu wzrostu natężenia ruchu ucierpią również mieszkańcy wsi Strojec: wzrośnie ruch 
samochodów w pobliżu ich domów, szkoły podstawowej, przedszkola. Strojeckie drogi, które są już i 
tak w kiepskim stanie; nie są przygotowane do takiego wzrostu natężenia ruchu.

Brak przejazdu z ulicy Rolniczej dotyka również mieszkańców Praszki oraz okolicznych miejscowości, 
którzy korzystają z usług zlokalizowanych w Rosochach firm takich jak Centrum Szkoleń MIKO
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(szkolenia zawodowe) czy Gabinet Fizjoterapii SANTE (rehabilitacja osób po urazach, udarach, z 
niepełnosprawnościami, niemowląt, dzieci, młodzieży, osób starszych, które nie są w stanie 
samodzielnie dotrzeć na terapię, a wymagają długoterminowej opieki, nawet kilka razy w tygodniu).

Wielu mieszkańców z pobliskich miejscowości (Brzeziny, Prosną) codziennie dojeżdżało przez naszą 
miejscowość do pracy do Praszki i ościennych miejscowości. W tej chwili utracili taką możliwość.

Większość mieszkańców Praszki z okolic ul. Mickiewicza została pozbawiona możliwości 
kontynuowania aktywności na świeżym powietrzu, którą bardzo często w różnej formie (spacery, 
bieganie, jazda na rolkach, rowerach) uprawiali w naszej wiosce. Korzystali oni bardzo często z uroków 
Rosoch, co szczególnie teraz, w tak trudnych czasach jest bardzo ważne, gdyż regularny ruch na 
świeżym powietrzu pomaga nam utrzymać się w dobrej kondycji psycho-fizycznej.

Nasza miejscowość od wielu lat jest skrajnie niedofinansowana: brakuje dróg asfaltowych, a te które 
już są nie zostały dokończone. Jeździmy po drogach, które nie spełniają żadnych norm: są dziurawe, 
nieoświetlone, nie mają odpowiedniej szerokości, wysypane zostały kamieniem, który niszczy nasze 
samochody, pobocza są pełne śmieci, niewykoszone, zaniedbane. Przez wiele ostatnich lat pomijano 
naszą wioskę, podczas tworzenia i zatwierdzania budżetów gminy Praszka, a teraz do tego dochodzi 
jeszcze brak bezpiecznego objazdu.

Nie wyobrażamy sobie, abyśmy przez kolejne ponad półtora roku kilka razy dziennie, dzień w dzień 
musieli pokonywać dotychczasowy wyznaczony objazd, tracić czas i pieniądze. Nie wyobrażamy sobie, 
aby nasze dzieci nie mogły samodzielnie dotrzeć do szkół, a osoby starsze nie miały możliwości 
samodzielnego dotarcia do przychodni lekarskiej, sklepu czy urzędu. Odległość oraz natężenie ruchu 
na odcinku drogi krajowej nr 42 miedzy Strojcem, a Praszką sprawiają, że poruszanie się pieszo lub 
rowerem jest praktycznie niemożliwe: brakuje chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia.

W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze rozpoczęcie rozmów z wykonawcą prac 
dotyczących budowy obwodnicy Praszki, firmą Mostostal, w celu wyznaczenia nowego, 
dogodniejszego dla nas objazdu.

Z wyrazami szacunku


