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PETYCJA

My, Mieszkancy wsi Janowice wnosimy 0 jak najszybsz q, mozliwq budow~ sieci
wodociqgowej do naszej miejscowosci. Obecnie, korzystamy z przydomowych studni, w
kt6rych domniemamy, iz woda nie nadaje sie do spozycia, lecz tylko i wytacznie do cel6w
przemystowych, sanitarnych - swiadczy 0 tym specyficzny zapach i kolor wody. Niestety, ale
z roku na rok mamy coraz wi~kszy problem z notorycznym brakiem wody, nie starcza ona juz
na codzienne, .zwykte uzytkowanie. Wielokrotnie prosilismy 0 wsparcie i uzupetnienie studni
wod q Lubskie Wodociqgi i I<analizacj~, ze wzgl~du na cz~sty jej brak, w szczeg61nosci w
okresie letnim spowodowanym brakiem deszczaw i obniiajqcym si~ poziomem wad
gruntowych .
Ponadto wokat naszej miejscowosci znajdujq si~ tereny rolne, ktare Sq stale
uzytkowane, nawozone nieznanymi nam substancjami, ktare mogq wptywae negatywnie na
znajdujqcq si~ wod~ w naszych studniach. Moze to r6wnie dobrze zagrazae naszemu zdrowiu
i zyciu .
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niepetnosprawnosci w tym dzieci, dlatego tez budowa wodociqgu do naszej miejscowosci
powinna bye zadaniem priorytetowym , mimo trudnej sytuacji finansowej gminy. Obserwujqc
przysztosciowe pomysty i planowane inwestycje w Gminie, liczymy na to, ze budowa

wodociqgu cio naszej miejscowosci stanie si~ nadrz~dnq planowanq inwestycjq - nasze
zdi"owie rfycie jest najwafniejsze.
Dost~p

do wody, a wtasciwie do czystej wody, to podstawowe prawo cztowleka .

W 2010' roku zostata

przyj~ta

przez Zgromadzenie Og61ne ONZ' rezolucja, kt6ra uznata, ie

"prawo do bezpiecznej, zdatnej do picia czystej wody oraz do urzqdzen sanitarnych jest
p-rawem nlezhtrdnym d-o korzystania w petni z iycia i praw cztowieka" (A/RES/64/292 z dnia

28 lipca 2010).

Z powazaniem Mieszkancy i wtasciciele posesji w Miejscowosci Janowice
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Gmin a ubsko

Do wiadomosci:
Rada Miejska w Lubsku
Starostwo Powiatowe w iarach
Urzqd Marszatkowski w Zielonej G6rze
UrZild Wojew6dzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska

