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W dniach 17-21.10.2019 r. odbył się cykliczny wyjazd techniczny członków 

SEOGWŚ. Tym razem jako cel obrano obiekty gospodarki ściekowej w Czarnogórze oraz 

Albanii. 

Pierwszego dnia zaraz po przylocie odwiedziliśmy oczyszczalnię ścieków dla miasta 

Budva. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem 

związków biogennych, z projektowanym przepływem 36.919 m3/d. Węzeł przeróbki osadów 

zakończony jest odwadnianiem i stabilizacją osadu wapnem. Eksploatatorów zaskoczyła 

wielkość dmuchaw, która wydawała się dobrana na wyrost. Jednakże Marcin Szwajca 

(pracownik firmy WTE, który nas oprowadzał po obiektach) uświadomił nam, że to  

ze względu na wysoką temperaturę ścieków, która w okresie letnim osiąga 30°C. Nie obyło 

się bez pytania o osady ściekowe i sposób postępowania z nimi. W odpowiedzi usłyszeliśmy 

„ne ma problema” (zwrot, który wielokrotnie słyszeliśmy podczas pobytu) – osady jadą  

do Albanii, gdzie są bazą do wytwarzania kompostu. 

Następnie zakwaterowaliśmy się w Hotelu Bracera, który stał się naszym miejscem 

wypadowym przez wszystkie 4 dni.  

Drugiego dnia odwiedziliśmy oczyszczalnię dla miast  Tivat- Kotor, która podobnie 

jak ta w Budvie została zbudowana i jest tymczasowo eksploatowana przez firmę WTE.  

Po brunchu w luksusowym osiedlu Lustica Bay, posileni udaliśmy się do barokowego 

miasteczka Perast, z którego łódką dostaliśmy się na sztucznie stworzoną wysepkę na której 

obejrzeliśmy cudowny obraz Matki Boskiej Skalnej. Po powrocie na ląd pojechaliśmy  

do miasta Kotor, znajdującego się na liście Unesco Podczas spaceru podziwialiśmy urokliwe 

uliczki miasteczka oraz Katedrę Św Tyfuna – patrona miasta. 

Trzeciego dnia postanowiliśmy obejrzeć Czarnogórę z góry i w tym celu udaliśmy się 

do górskiej Cetinii, dawnej stolicy Czarnogóry i kolebki państwowości. Kolejnym punktem 

programu była wioska Niegusza, w której mogliśmy popróbować tutejszego przysmaku - 

serów oraz szynki prśut. Jest ona najpierw moczona w wodzie z dodatkiem soli, a następnie 

wędzona i suszona przez kilka miesięcy. W drodze powrotnej oglądaliśmy z góry największą 

na całym Adriatyku Zatokę Kotorską zjeżdżając w dół po słynnych agrafkach kotorskich 

(serpentynie wąskiej drogi z licznymi ostrymi zakrętami). Na koniec dnia wróciliśmy  

do nadmorskiego Tivatu by pospacerować po uroczym Porto Montenegro i by podziwiać 

luksusowe łodzie motorowe zacumowane przy nadbrzeżu. 



Kolejnego dnia udaliśmy się do Albanii. Wspięliśmy się do twierdzy Rozafa, który 

jest najlepszym punktem widokowym na Jezioro Szkoderskie. Następnie udaliśmy się  

do  oczyszczalni ścieków w Szkodrze. Obiekt został zbudowany w technologii SBR  

z usuwaniem biogenów. Na terenie oczyszczalni rosły drzewa owocowe oraz krzaczki 

papryki podsypywane osadami (raczej własnymi, nie tymi z Czarnogóry). Po wizycie  

w oczyszczalni  mogliśmy sprawdzić skuteczność oczyszczania ścieków kosztując lokalnego 

przysmaku łowionego w wodach Jeziora Szkoderskiego – karpia po szkodersku. Wszystkim 

uczestnikom potrawa smakowała, więc można wysnuć wniosek, że oczyszczalnia pracuje 

prawidłowo. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie miasta Szkodra oraz katedry pod 

wezwaniem Św. Stefana. 

Ostatniego dnia tuż przed odlotem zwiedziliśmy jeszcze uroczy, pełen ruin Stary Bar, 

gdzie na ulicznych straganach mogliśmy popróbować świeżo wyciskanych soków z granatów. 

Stary Bar to niegdyś wielkie starożytne centrum handlu konkurujące z Dubrownikiem. Teraz 

stanowią je opuszczone ruiny pełne nostalgii, które przypominają lata dawnej świetności. 

Pomimo zniszczeń wyraźnie widoczne są wpływy kultur rządzących przez tysiąclecia tym 

miastem. Doskonale zachował się akwedukt zbudowany przez Turków oraz naczynia służące 

do gromadzenia wody. Naładowani energią i bałkańskim słońcem powróciliśmy  

do Warszawy. 

 Pragnę serdecznie podziękować całej grupie eksploatatorów za niepowtarzalną 

atmosferę i zaangażowanie merytoryczne podczas pobytu. Ponadto chciałbym podziękować 

firmie WTE za umożliwienie obejrzenia oczyszczalni w Czarnogórze i za profesjonalne 

oprowadzenie po nich Marcinowi Szwajca. 

Nie mogę tez zapomnieć o Pauli Klameckiej która (już po raz piąty) podjęła się  

pilotowania naszego wyjazdu technicznego, przekazując nam liczne i ciekawe informacje 

dotyczące zwiedzanego regionu. 

Myślę, że wyjazdy techniczne nadal będą jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu 

Stowarzyszenia. 


