
Prośby (podania) o pomoc w dostępie do wody

Burkina Faso (BF):

§ Koloyiri

§ Babstane

§ Godin

§ Lao

§ Lorou

Togo:

§ Feinkata

Studnie głębinowe (Afryka)

Ujęcie wody (Ameryka Płd.)
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Wybór lokalizacji

Rozpatrując prośby lokalnych społeczności ubiegających się o pomoc w budowie studni 

głębinowych lub innych wodnych projektów bierzemy pod uwagę:

v liczbę mieszkańców

v odległość od istniejących źródeł wody i ich jakość

v czas oczekiwania na pomoc
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Studnia głębinowa dla mieszkańców Koloyiri (BF)

Data wpłynięcia podania

marzec 2022 r.

Rodzaj projektu

studnia z pompą ręczną

Miejscowość / kraj

Koloyiri / Burkina Faso

Współrzędne GPS

11.943186, -2.307431

Liczba osób proszących o pomoc

ponad 350 mieszkańców

Najbliższa studnia głębinowa

ponad 2 kilometry w jedną stronę

Informacja dodatkowa

Wioska Koloyiri położona jest w centralnej części Burkina Faso.  W miejscowości mieści się 

szkoła podstawowa, przy której jest studnia głębinowa. Niestety dyrekcja nie pozwala 

mieszkańcom wioski korzystać z niej w każdym czasie, więc wody brakuje. Przy miejscowej 

kaplicy jest również studnia wykopana ręcznie, ale nie trzyma ona wody zbyt długo 

i w trakcie pory suchej bardzo szybko się wyczerpuje i wody brakuje. Stąd mieszkańcy 

Koloyiri zmuszeni są chodzić po innych wioskach, aby zdobyć wodę do picia.
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Koloyiri
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Koszt projektu

8700 euro (ok. 40 500 złotych) – robocizna oraz materiały

Prace obejmują: poszukiwanie wody (geofizyk), odwierty głębinowe w granicie (śr. głębokość ok. 70-80 m),

zabezpieczenie odwiertu, zrobienie wylewki oraz murku odgradzającego pompę, przepłukanie odwiertu 

sprężonym powietrzem, zainstalowanie pompy ręcznej India Mark II, badanie wody w laboratorium, 

zamieszczenie na studni tabliczki z dedykacją Sponsora, oficjalny odbiór studni.



Studnia głębinowa dla mieszkańców Babstane (BF)

Data wpłynięcia podania

styczeń 2023 r.

Rodzaj projektu

studnia z pompą ręczną

Miejscowość / kraj

Bourou / Burkina Faso

Współrzędne GPS

12.081377, -2.003840

Liczba osób proszących o pomoc

ponad 500 mieszkańców

Najbliższa studnia głębinowa

około 3 kilometry w jedną stronę

Informacja dodatkowa

Babstane to jedna z kilku dzielnic wioski Bourou położonej w centralnej części Burkina Faso. 

Dzielnica ta leży 3 km od zbiornika retencyjnego (co widać na zdjęciu), w którym gromadzi 

się woda w trakcie pory deszczowej. Z powodu dużego zanieczyszczenia nadaje się ona 

wyłącznie do pojenia zwierząt. By zaopatrzyć się w wodę pitną mieszkańcy chodzą do 

odległej o 3 km studni przy miejscowej kaplicy. Liczba mieszkańców Babstane wzrasta 

(obecnie > 500 osób), stąd proszą o pomoc w budowie studni głębinowej w ich dzielnicy.
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Babstane
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Koszt projektu

8700 euro (ok. 40 500 złotych) – robocizna oraz materiały

Prace obejmują: poszukiwanie wody (geofizyk), odwierty głębinowe w granicie (śr. głębokość ok. 70-80 m),

zabezpieczenie odwiertu, zrobienie wylewki oraz murku odgradzającego pompę, przepłukanie odwiertu 

sprężonym powietrzem, zainstalowanie pompy ręcznej India Mark II, badanie wody w laboratorium, 

zamieszczenie na studni tabliczki z dedykacją Sponsora, oficjalny odbiór studni.



Studnia głębinowa dla mieszkańców Godin (BF)
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Godin
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Data wpłynięcia podania

październik 2022 r.

Rodzaj projektu

studnia z pompą ręczną

Miejscowość / kraj

Sarya / Burkina Faso

Współrzędne GPS

12.267866, -2.138583  

Liczba osób proszących o pomoc

około 600 mieszkańców

Najbliższa studnia głębinowa

około 2 kilometry w jedną stronę

Informacja dodatkowa

Godin to jedna z dzielnic wioski Sarya położonej w centralnej części Burkina Faso. Wioska 

rozrosła się za sprawą zbiornika retencyjnego, dzięki któremu mieszkańcy zrobili ogrody. 

Woda z tego zbiornika nie nadaje się do picia. Mieszkańcy Godin, by zaopatrzyć się w wodę 

pitną chodzą do dzielnicy położonej ok. 2 km dalej, gdzie jest studnia głębinowa. Z uwagi 

na dużą liczbę osób korzystających ze studni, coraz trudniej jest zaopatrzyć się w wodę. 

Stąd mieszkańcy Godin proszą o pomoc w wybudowaniu studni głębinowej w ich dzielnicy.

Koszt projektu

8700 euro (ok. 40 500 złotych) – robocizna oraz materiały

Prace obejmują: poszukiwanie wody (geofizyk), odwierty głębinowe w granicie (śr. głębokość ok. 70-80 m),

zabezpieczenie odwiertu, zrobienie wylewki oraz murku odgradzającego pompę, przepłukanie odwiertu 

sprężonym powietrzem, zainstalowanie pompy ręcznej India Mark II, badanie wody w laboratorium, 

zamieszczenie na studni tabliczki z dedykacją Sponsora, oficjalny odbiór studni.



Studnia głębinowa dla mieszkańców Lao (BF)
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Lao
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Data wpłynięcia podania

październik 2022 r.

Rodzaj projektu

studnia z pompą ręczną

Miejscowość / kraj

Lao / Burkina Faso

Współrzędne GPS

11.779361, -2.053325

Liczba osób proszących o pomoc

około 450 mieszkańców

Najbliższa studnia głębinowa

około 3 kilometry w jedną stronę

Informacja dodatkowa

Wioska Lao  położona jest na południu Burkina Faso. W wiosce znajduje się stara studnia 

kopana, ale wyciągana z niej woda jest mocno zanieczyszczona, a w okresie pory suchej, 

gdy wody podskórne opadają, wody w niej brak. Aby zdobyć czystą wodę do picia 

kobiety i dzieci z Lao chodzą codziennie do innej miejscowości położonej 3 km dalej, 

gdzie znajduje się studnia głębinowa. Dlatego też mieszkańcy Lao proszą nas o pomoc 

w wybudowaniu studni głębinowej w ich wiosce, z której będzie korzystało ok. 450 osób.

Koszt projektu

8700 euro (ok. 40 500 złotych) – robocizna oraz materiały

Prace obejmują: poszukiwanie wody (geofizyk), odwierty głębinowe w granicie (śr. głębokość ok. 70-80 m),

zabezpieczenie odwiertu, zrobienie wylewki oraz murku odgradzającego pompę, przepłukanie odwiertu 

sprężonym powietrzem, zainstalowanie pompy ręcznej India Mark II, badanie wody w laboratorium, 

zamieszczenie na studni tabliczki z dedykacją Sponsora, oficjalny odbiór studni.



Studnia głębinowa dla mieszkańców Lorou (BF)
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Lorou

Data wpłynięcia podania

wrzesień 2022 r.

Rodzaj projektu

studnia z pompą ręczną

Miejscowość / kraj

Lorou / Burkina Faso

Współrzędne GPS

11.839554, -1.935856

Liczba osób proszących o pomoc

Ponad 300 mieszkańców

Najbliższa studnia głębinowa

3 kilometry w jedną stronę

Informacja dodatkowa

Wioska Lorou  położona jest na południu Burkina Faso. W wiosce znajduje się studnia kopana 

(podobna jak na zdjęciu). Niestety jakość wody z takiej studni pozostawia wiele do życzenia 

(przykładowy film). Z kolei w porze suchej woda w niej zanika. By zdobyć czystą wodę 

pitną kobiety i dzieci chodzą codziennie do innej miejscowości położonej 3 km dalej, 

gdzie znajduje się studnia głębinowa. Stąd mieszkańcy Lorou proszą nas o pomoc 

w wybudowaniu studni głębinowej, z której będzie korzystało ponad 300 osób.
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Koszt projektu

8700 euro (ok. 40 500 złotych) – robocizna oraz materiały

Prace obejmują: poszukiwanie wody (geofizyk), odwierty głębinowe w granicie (śr. głębokość ok. 70-80 m),

zabezpieczenie odwiertu, zrobienie wylewki oraz murku odgradzającego pompę, przepłukanie odwiertu 

sprężonym powietrzem, zainstalowanie pompy ręcznej India Mark II, badanie wody w laboratorium, 

zamieszczenie na studni tabliczki z dedykacją Sponsora, oficjalny odbiór studni.

https://vimeo.com/791200887


Studnia głębinowa dla mieszkańców Feinkata (Togo)

Data wpłynięcia podania

kwiecień 2023 r.

Rodzaj projektu

studnia z pompą ręczną

Miejscowość / kraj

Feinkata / Togo

Współrzędne GPS

10.00295, 0.661390

Liczba osób proszących o pomoc

ok. 250 mieszkańców

Odległość do najbliższej studni

3 km w jedną stronę
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Informacja dodatkowa

Feinkata leży na północy Togo w strefie sawanny. Jej mieszkańcy żyją z uprawy bawełny i kukurydzy.

Brakuje tu podstawowych potrzeb, ale najpilniejszą jest brak czystej wody pitnej. By zdobyć wodę do 

picia mieszkańcy Feinkata korzystają ze studni w innej wiosce oddalonej 3 km od Feinkata. Niestety 

dostęp do wody z tamtejszej studni jest limitowany z uwagi na bardzo dużą liczbę osób drugiej wioski. 

Zdobycie wody do picia jest bardzo uciążliwe. Kobiety i dzieci z Feinkata każdego dnia wychodzą 

o 5:00 rano, by wrócić około 10:00 z jedną miską wody na głowie lub z 25-litrowym baniakiem. Trudny 

dostęp do wody, leży u podstaw konfliktów pomiędzy mieszkańcami wiosek oraz pośród osób, które 

czekają zmęczone w długiej kolejce i chciałyby szybko wrócić do domu, żeby zająć się innymi pracami. 

Do innych potrzeb jak pranie i toaleta, mieszkańcy Feinkata udają się nad zaporę wodną rzeki Oti, która znajduje 

się 7 km od Feinkaty. W trakcie pory deszczowej mieszkańcy Feinkata zaopatrują się w wodę z rzeki okresowej, 

położonej nieopodal wioski. Niestety woda z tej rzeki jest źródłem licznych chorób, infekcji skórnych, przewodu 

pokarmowego, zapalenia oczu itp. W porze suchej woda w rzece wysycha – w lutym ludzie wygrzebują resztki 

wody z dołów (zdjęcie po prawej), a od marca do czerwca wody nie ma nawet w wydrążonych dołach rzeki.

Koszt projektu

8000 euro (ok. 37 500 złotych) – materiały i robocizna. Prace obejmują: poszukiwanie wody, odwiert głębinowy, 

betonowa wylewka, instalacja pompy, badanie wody, tabliczka z dedykacją Sponsora, oficjalny odbiór studni.


