
Budowa studni w Tumikii, Kongo DRC
Informacja ogólna, potrzeba
Budowa studni w Tumikii jest projektem komplementarnym dla projektu „MBOTE MINGI - budowa szkoły i ambulatorium w 

Tumikii, w Demokratycznej Republice Konga” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce oraz 

Fundację im. Kazimierza Nowaka. Poniżej fragment listu od misjonarza pracującego w Tumikii.

„Jezeli chodzi o pomysl odwiertu zeby woda np.wyplywala z rury naturalnym cisnieniem, to uwazam to za genialne 

rozwiazanie i zbawienie dla calej wioski. To zlikwidowalo by nawet glod, bo kazdy by mogl uprawiac i podlewac do woli swoj 

ogrod. Ludzie, szczegolnie dzieci,  mogli by sie codziennie myc rano i wieczorem. To by zlikwidowalo wiele niepotrzebnych 

chorob. Jakies 20 kilometrow stad widzialem taka rure zainstalowana chyba jeszcze przez Belgow w roku 1956. Do dzis 

woda wyplywa pod naturalnym cisnieniem i wszyscy naokolo czerpia za darmo. Kiedy mi zadales to pytanie o studnie, 

pomyslalem od razu ze to moze byc w tym wszystkim najwazniejsze” Ks. Tomasz Laskowski

Miejsce, gdzie powstanie studnia
Studnia powstanie w wiosce Tumikia w okręgu Kenge, diecezji Kikwit i w regionie Bandundu w Kongo DRC, na terenie 

Misji Katolickiej w Tumikii (księża Werbiści). Jest to około 400 km na wschód od Kinszasy, w głąb lądu

Rola Fundacji, koordynator, osoba kontaktowa
Fundacja jest realizatorem projektu, natomiast partnerem miejscowym jest Misja Katolicka w Tumikii (przedstawiciel: Ks. 

Tomasz Laskowski tel. +243810578516). Koordynatorem projektu jest Światosław Rojewski (tel. 604426943, 

sr@kazimierznowak.org) . Nad przebiegiem prac na miejscu czuwać będzie osobiście koordynator. Na miejscu 

będą też przedstawiciele Zarządu Fundacji (w różnych okresach różne osoby): Dominik Szmajda - sierpień 

(ds@kazimierznowak.org) oraz Anna Grebieniow - wrzesień, październik (ag@kazimierznowak.org).

Odbiorcy projektu
W Tumikii żyje około 850 osób. Studnia będzie jedynym ujęciem pitnej czystej wody dla tej wioski. Na tą chwilę woda jest 

donoszona (w dużej mierze przez dzieci) w wiadrach i kanistrach z rzeki oddalonej o około 1 km, na dodatek częściowo 

dość stromym zboczem [najbliższy możliwy dojazd samochodem (terenowym) do rzeki to ok. 15 - 20 km - dla mieszkańców 

to opcja nieosiągalna z przyczyn finansowych]. Ze studni korzystać będą również mieszkańcy pobliskich osad, szacujemy ze 

w sumie regularnie z ujęcia wody będzie korzystać około 1000 - 1100 osób.

Sposób realizacji - wykonawstwo
Według lokalnych specjalistów, woda znajduje się na około 170 m a być może nawet 200 m pod ziemią. Planujemy 

wykonać głębinowy odwiert. Do tego celu zamierzamy zatrudnić specjalistyczną firmę (prawdopodobnie z Kinszasy). 

Obmurówkę wykonają lokalni pracownicy z Tumikii, zatrudnimy ich również do przywozu materiałów (ok. 7-8 osób w sumie).

Budżet projektu
Opierając się na danych otrzymanych z firm oraz od organizacji prowadzących odwierty w Kongo DRC, szacujemy że koszt 

budowy studni (odwiert - usługa, obmurówka, transport materiałów) zamknie się w 47 tys. zł . Staramy się pozyskać na ten 

cel środki finansowe z różnych źródeł. Koszty administracyjne pokrywamy we własnym zakresie.

Sposób weryfikacji
Przez cały czas realizacji projektu robiona będzie dokumentacja fotograficzna i filmowa (staramy się m.in. o telewizyjne 

patronaty medialne i emisję krótkiego reportażu w polskich mediach). Jeśli uda nam się załatwić modem satelitarny, będzie 

możliwość przekazywania materiałów fotograficznych na bieżąco. Standardowo przekażemy je po zakończeniu budowy.

Fundacja im. Kazimierza Nowaka
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