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Fjalët marrin jetë kur hidhen në letër

Robert Frost thotë: “Gjysma e botës ka diçka për të 
thënë dhe nuk mundet, gjysma tjetër nuk ka diçka 
për të thënë dhe nuk pushon së foluri. “
Është privilegj të gëzosh dhe ushtrosh të drejtën 
e fjalës, por është privilegj akoma më i madh të 
jesh pjesë e një grupimi rinor i cili me zërin e vet 
përfaqëson çdo nevojë dhe kërkesë të komunitetit 
rinor të qytetit.  Gazeta rinore “Letër e Hapur” 
është një projekt ende në ndërtim, i cili vazhdon 
të plotësohet me çdo numër që publikohet. Ne 
këto momente është vështirë të gjykosh sesi do të 
rezultojë në përfundim, por bazuar në progresin 
e deritanishëm, pritshmëritë janë vërtet të larta. 
Sapo përfunduam edhe numrin e tretë të gazetës 
dhe do të ishte mirë që të gjithë si staf të kthenim 
kokën pas për të parë rrugëtimin që kemi bërë 
deri tani. Kur unë kthej kokën pas nuk shoh vetëm 
një punë disa mujore të 24 të rinjve. Duke qënë 
kaq pranë punës që bëhet unë kam mundësinë të 
depërtoj pak më thellësisht dhe ta shoh gjithë këtë 
punë nga një tjetër prespektivë. 
Unë mund të shkruaj sot për vështirësitë e shumta 
që na kanë shoqëruar në rrugëtimin tonë. Mund të 
shpenzoj shumë kohë duke u ankuar sesi një gjë 
apo një tjetër mund të ishte bërë ndryshe, duke 
listuar problematikat në procesin e punës e duke 
folur për gabime të vogla që duhen ndrequr. Por në 

vend të kësaj unë kam 
shumë dëshirë të flas 
për aspektet e shumta 
pozitive të këtij procesi. 
Më së shumti më tërheq 
vëmendjen “rritja” e të 
gjithëve ne. 5 muaj më 
pare, kur filloi puna 
për numrin e parë të 
gazetës, ne ishim vetëm 
disa të rinj të ndrojtur 
dhe të vendosur para 
një detyre të panjohur 
dhe një përgjegjësie me 
peshë. Atëherë, ende të 
panjohur me detyrën 
e një gazetari, ndoshta 
kishim edhe ndrojtje 
të trokisnim në dyert 
e institucioneve për të    

..kërkuar informacion. 
Ndoshta në artikujt e parë i kemi limituar vetes 
dhe bashkëmoshatarëve tanë shumëçka por sot 
ndodhemi në një pozicion krejt ndryshe. Sot, 
tre numra më pas nuk na mungon vetëbesimi, 
përkundrazi, duke njohur të drejtat që gëzojmë 
në rradhë të parë si qytetarë të rinj dhe si gazetarë 
dhe sigurisht me mbështetjen e shumë aktorëve të 
tjerë lokalë, ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për 
ndryshimin që mund të sjellim në komunitetin 
tonë. Mendoj se është e lehtë të vihet re nga 
mënyra e menaxhimit të punës, artikujt e botuar 
dhe aktivitetet e organizuara, rritja profesionale 
dhe personale e të gjithëve ne si individë por edhe 
si grup. 
Siç e përmenda më lart, gazeta është ende një projekt 
në ndërtim, por mjeshtëria e vërtetë qëndron në 
hedhjen e themeleve. Ky është kriteri kryesor, 
baza nga ku fillon gjithçka dhe ku përcaktohet 
qëndrueshmëria e një projekti afatgjatë. Duke 
filluar që nga aktorët që bënë të mundur fillesat e 
këtij projekti, tek dy mbështetësit më të afërt të tij 
dhe deri tek të rinjtë, është formuar një grup shumë 
solid i mbështetur në përgjegjësitë individuale dhe 
dëshirën e vullnetin personal për të kontribuar nga 
koha e tyre. Bashkëpunimi dhe ndërveprimi me 
njëri tjetrin janë element shumë të domosdoshëm 
për mbarëvajtjen e një projekti. Dhe është merita 

e çdo pjesëtari të stafit për krijimin e një ambienti 
kaq bashkëpunues dhe harmonik. 
Duke përmbledhur të gjitha më lart, unë do 
të thoja se gazeta “Letër e Hapur” përvec një 
botimi periodik mujor, është edhe një hapësirë 
e çdo të riu pogradecar për të shprehur zërin e 
tij. Qëllimi i iniciativës së këtij projekti është të 
nxisë përfaqësimin e të rinjve në vendimmarrjen 
lokale dhe jo vetëm. Ndaj unë sot ndjehem shumë 
mirënjohëse për mundësitë që më ka dhënë 
përfshirja në gazetë dhe do të doja shumë të ndaja 
këtë mundësi më të gjithë bashkëmoshatarët e mi. 
Nuk ka privilegj më të madh sesa të shprehësh 
mendimin tend, të ngresh zërin për çështje që 
shqetësojnë komunitetin rinor por edhe më gjërë. 
Gjatë intervistave të shumta që kemi zhvilluar, 
ne gjithmonë i’u bëjmë të intervistuarve një 
pyetje klishe. “Cili është mesazhi juaj për të rinjtë 
pogradecarë?” Nuk mund të them të gjithë, por 
shumica e tyre i mëshojnë fort mendimit se të rinjtë 
përfaqësojnë të ardhmen e vendit. Përgjegjësia një 
ditë do të kalojë tek ne, të rinjtë, dhe gjëja e duhur 
që duhet të bëjmë është të përdorim pozitën tonë 
në shoqëri për të krijuar një të ardhme sa më pranë 
asaj ideales, duke korrigjuar gabimet e së shkuarës 
e duke kontribuar për komunitetin.  
Duke marrë shkas nga shprehja e Robert Frost, 
por edhe nga gjithçka kam mësuar nga angazhimi 
në gazetë do të doja t’iu bëja thirrje të gjithë 
bashkëmoshatarëve të mi. Nëse keni diçka për 
të thënë mos nguroni ta thoni atë. Mos u tregoni 
të ndrojtur të shprehni vullnetin tuaj dhe më e 
rëndësishmja mos e nënvlerësoni pozitën tuaj në 
shoqëri. Mendimi dhe fjala juaj vlejnë, dhe të gjithë 
kemi mundësi të bëjmë diferencën. Nëse kërkojmë 
ndryshimin duhet t’i besojmë procesit dhe aftësive 
tona për ta përmbushur atë. Unë shpresoj që 
“Letër e Hapur” të jetë një dritare mundësie për 
të gjithë ata të rinj që kërkojnë hapësirë për të 
shprehur idetë dhe mendimet e tyre.  Forca e fjalës 
është shumë e madhe, sidomos kur ajo përdoret në 
mënyrën e duhur. 

Stafi i gazetës “Letër e Hapur” gjatë aktivitetit VIP: Talk&Share tek Salla Alfred Wenig, NGU

Gazetare: 
Elia Meçi
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Në një intervistë me z. Drini Xhemollari, rreth 
punësimit të të rinjve, ai u shpreh se qyteti i 
Pogradecit mban rekord për nga përmirësimi i 
nivelit të punës, si me të rinj, ashtu edhe me të 
rritur, kryesisht në sektorin privat. Përqindja 
për nga përmirësimi i nivelit të punësimit 
në shkallë republike, e radhit Zyrën e Punës 
Pogradec të katërtën.

Ai u shpreh se zyra e punës në 
Pogradec ka shumë hapësira 
punësimi, sidomos për pjesën e 
të rinjve, të cilët janë të interesuar 
për t’u punësuar në sektorin privat, 
kryesisht në pjesën e tyrizmit. Kjo, 
sepse turizmi është një nga sektorët 
kryesor i cili ofron më shumë vende 
pune për të rinjtë, por është edhe 
pjesa me më shumë interes nga 
ana e punëkërkuesve. Kjo, sepse ka 
edhe një numër të konsiderueshëm 
subjektesh private. 
“Ne si zyrë pune, bashkë me shkollën 

Profesionale dhe Drejtorinë Rajonale 
Profesionale bëjmë të mundur kualifikimin e 
të rinjve në punë, kryesisht në bare, restorante, 
hoteleri dhe turizem”- u shpreh Drejtori i ZP.  
Ai gjithashtu, shpjegoi edhe hapat që një 
student pas mbarimit të shkollës apo kursit 
profesional duhet të ndjekë për t’u punësuar 
– “Pas kualifikimit që bëjnë nëpër kurse 
profesionale, nxënësit vijnë menjëherë dhe 

këkojnë punë. Ne si zyrë, bëjmë të mundur 
kontaktin e subjektit privat i cili disponon 
hapësira punësimi si banakier, kuzhinier, 
recepsionist, dhe shumë të tjera, me 
punëkërkuesin. 
Këto janë hapësira që kërkohen nga të rinjtë, 
por që zgjidhen në momentin e vakancave që 
subjektet private disponojnë në zyrën e punës, 
për persona që ata kërkojnë ti punësojnë. 
Kurset profesionale që zhvillojmë si zyrë, në 
bashkëpunim me shkollën profesionale në 
Pogradec, qoftë edhe me Drejtorinë Rajonale 
të Formimit Profesional, janë kurse të cilat 
karikojnë tregun e punës me persona të 
kualifikuar dhe të gatshëm për të marrë një 
pozicion pune në sektorin privat’’.

Të rinjtë e papunë në Pogradec, statistika dhe mundësi

Gazetare:  Sindi Pengu

Majtas - Drini Xhemollari, Drejtori i Zyrës së Punës, djathtas - gazetarët
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Intervistë me Prof. Neli Naço, një nga iniciatorët e ekspozitës 
“Ëndërr e një nate vere”

Pse ky titull “Ëndërr e një nate vere”?
Në fakt, titulli është i një vepre të Shekspirit dhe 
u zgjodh me qëllim për të thirrur ëndrrën, si 
ambienti ideal ku njerëzit mund të bashkohen 
dhe të ndahen. Në këtë kuptim, ëndrra del si një 
model pozitiv dhe si diçka pozitive. Në ëndërr, 
ne shohim gjëra të mira por edhe gjëra negative. 
“Ëndërr e një nate vere”, u zgjodh për të realizuar 
tipin e mirë të saj. Ëndrra është edhe ajo që ndikon 
në prodhimin e veprave të artit dhe këto vepra e 
sjellin frymën e saj. Ti mund të pikturosh ëndrrat e 
tua, dëshirat e tua etj. Titulli përveç kësaj duhet të 
ishte edhe poetik, prandaj m’u duk i përshtatshëm 
meqënëse dhe ekspozita ka të bëjë me frymën e 
verës. Dëshironim një ekspozitë që të ishte larg 
këtyre tematikave të kohës që po kalojmë, një 
ekspozitë ku ti futesh në botën e ëndrrës dhe 
harron shqetësimet dhe problemet.
Sa piktorë ishin pjesëmarrës dhe pse 
pikërisht ata?
Ishin gjithsej 17 autorë pjesëmarrës, një pjesë e 
të cilëve janë larguar nga jeta dhe kjo ekspozitë 
shërbeu dhe si homazh për ta. Nuk ishte ideja 
pse pikërisht duhet të ishin ata, por ishte ideja 
që të mblidhnim të gjithë autorët profesionistë të 

Pogradecit. Pra, të mblidhen të gjithë ata autorë 
që i kanë shërbyer qytetit në vite dhe kohë të 
ndryshme. Nuk u mblodhën të gjithë, por shumica 
janë të pranishëm dhe kjo është një arritje, sepse 
ata janë autorët kryesorë, që kanë kontribuar 
dhe kanë mbajtur jetën artistike të qytetit që në 
fillimet e saj, e deri në ditët e sotme. Meqenëse 
hapësira ishte e kufizuar, ne vendosëm që autorët 
të përfaqësohen me 2-3 punime. Autorët e rinj, do 
të përfaqësoheshin me krijimet e tyre më të reja, 
ndërsa ata tradicionalë me punime te zgjedhura. 
Në një situatë tjetër më të mirë, punët do të 
zgjidheshin në mënyrë akoma më profesionale, 
duke dërguar grupet nëpër shtëpi për t’i zgjedhur, 
por respektuam rregullat e vendosura për shkak 
të COVID-19. Autorët pogradecarë, ishin të 
pranishëm përveç 3 prej tyre që refuzuan ftesën. 
I pari është Todi Mato, që ka filluar karrierën dhe 
në mënyrë jo të drejtpërdrejtë ka ndikuar dhe në 
formimin tim.
Sa kohë do të qëndrojë e hapur ekspozita në 
galeri?
Ekspozita do të jetë e hapur për 2 javë deri në 
fund të gushtit. Autorët dhe familjarët e tyre kanë 
treguar interes për të. Në këtë situatë që ndodhemi 
mund të themi që ka plot vizita dhe mendoj se ajo 
do ketë një impakt pozitiv.
Për sa i përket tematikës së pikturave, është 
e njëjtë apo e larmishme?
Tematika e ekspozitës është e larmishme. Ne nuk 
kërkuam një kufizim të tematikës, pasi pikturat u 
sollën vetë nga piktorët. Afërsisht ndihej një lëvizje 
artistike, ose një shkollë që fillon nga Vangjush 
Mio, piktori i famshëm korçar dhe ka vazhduar me 
Todi Maton, piktorin e peizazhit dhe natyrës. Këta 
piktorë, janë të ndikuar nga idetë dhe janë krijues 
të artit të natyrës. Ishte e pritshme, që do vinin 
piktura peizazhi ose piktura me natyrë 

lirike. Autorët më të rinj sollën punime të tyret me 
ëndrrat, pasionet, shqetësimet apo edhe abstrakte. 
Ne, nuk do të kishim një unitet stilistik në këtë 
ekspozitë, sepse secili vjen me stilin e tij, por do 
kishim një vijueshmëri të mendimit artistik të 
autorëve të Pogradecit. Do të dëshironim, të kishim 
edhe një biografi artistike të jetës së secilit autor, 
por për shkak të mundësive të kufizuara, biografia 
artistike e autorëve mbetet për t’u realizuar në 
ekspozitën e ardhshme.
A keni një mesazh për të rinjtë pogradecarë?
Mesazhi im për ju është i qartë. Pra, i ftoj të rinjtë 
drejt galerisë të arteve. Të gjitha artet ndikojnë në 
mendje dhe kanë një lloj edukimi të veçantë. Të 
merresh me art, do të thotë të heqësh dorë nga 
shumë gjëra të tjera që enden nëpër botë. Arti 
ndikon në mendjen dhe shpirtin e njeriut. Të jeni 
sa më afër galerisë së arteve dhe artit.

Gazetare: Sara Basha

Intervistë me znj. Shpresa Blacëri
Risitë e Këshillit Bashkiak në ndihmë të qytetarëve

Ndër nismat e marra së fundmi nga Këshilli 
Bashkiak, është hapja e një dyqani me prodhime 
artizanale dhe produkte të ndryshme ushqimore, 
ku protagonistë do të jenë gratë në asistencë të 
rrethit të Pogradecit. 
Kjo ide, lindi pasi Këshilli Bashkiak mori pjesë 
në një trajnim 1-javor, dhe në përfundim të tij, 
menduan se si mund të ndihmonin gratë në 
nevojë, nëpërmjet një fondi të cilin këshilli e 
kishte miratuar për këto gra. 
Ngritja e një dyqani me punime artizane të 
grave në nevojë që punojnë në shtëpi, ishte 
diçka konkrete dhe e re për të cilën janë dashur 
disa muaj punë.
Ashtu si çdo rrugë e pashkelur edhe kjo ide, 

kishte vështirësitë e veta, megjithatë me punën 
e pesë këshilltarëve dhe mbështetjen e Bashkisë, 
mund të themi se së shpejti projekti do të vihet 
në jetë.
Puna filloi dy muaj më parë, duke bërë një listë 
të grave në asistencë, që janë të gatshme të 
punojnë dhe të cilat do të jenë pjesë e dyqanit. 
Pasi masat e COVID-19 u lehtësuan, janë bërë 
tre takime me këto gra ku është diskutuar çdo 
detaj në lidhje me këtë projekt dhe një ndër 
kërkesat ishte pajisja me bazë materiale.
Zonja Shpresa Blacëri, e cila është marrë me 
organizimin e gjithë kësaj ideje, shprehet për 
gazetarët e gazetës “Letër e Hapur”, se puna 
është drejt fundit dhe pritet që së shpejti të 
inaugurohet hapja e dyqanit, i cili do të ndodhet 
në rrugën “Naim Frashëri”, në mënyrë që të 
gjithë të kenë akses dhe të jetë sa më e dukshme 
për qytetarët dhe jo vetëm. 
Tashmë, duket se ka ardhur koha për t’u dhënë 
njerëzve një mundësi, ku me anë të punës të 
rrisin të ardhurat e tyre ekonomike, gjë e cila 
është qëllimi kryesor i kësaj nisme. Kjo risi për 
qytetin tonë, është gjithashtu një shembull që 
duhet të ndiqet edhe nga qytetet e tjera, pasi 
në këtë rast këshilli ka menduar dhe bërë diçka 
konkrete për qytetarët, e në rastin në fjalë, për 
gratë me ndihmë ekonomike. 
Kjo iniciativë, është përballur me pengesa 

të ndryshme dhe ndoshta do të vazhdojë të 
përballet, por me vullnetin dhe dëshirën e mirë, 
gjithçka mund të realizohet, sigurisht edhe me 
ndihmën e aktorëve të tjerë si shoqata “SHGPAZ 
-Dega Pogradec” dhe Bashkia Pogradec.
Gjërat e bukura marrin kohë dhe ndeshen me 
të papritura, por kjo vlen totalisht kur rezultati 
sjell sukses dhe objektivi është pozitiv.

Majtas - z. Genti Zagorçani (piktor), në qendër - gazetari, 
djathtas organizatori i ekspozitës, z. Neli Naço

Ekspozita “Ëndërr e një nate vere”

Gazetare: Klea Kodra



Pogradeci, ky qytet i vogël që mbart vlera të 
mëdha kulturore dhe jo vetëm, sigurisht që do të 
shquhej edhe për kulturën e larmishme sportive. 
Kur vjen fjala për volejbollin pogradecar, arritjet e 
ngjarjet janë të panumërta, aq sa do të duheshin 
dhjetëra shkrime për të përmbledhur historinë dhe 
vazhdimësinë e këtij sporti. 
Trajneri aktual z. Llazi Kërxhalli, i cili ka një 
eksperiencë prej mbi 35 vitesh, pohon se klubi dhe 
ai vetë ka kaluar peripeci nga më të ndryshmet. 
Rrugëtimi i tij filloi në vitin 1983, kohë kur ishte 
përgjegjës për skuadrën që drejtohej nga profesor 
Petraq Pano dhe pas disa vitesh e merr vetë 
përsipër këtë ekip. 
Që prej asaj kohe numërohen qindra fitore dhe 
shumë trofe të ndryshëm, duke veçuar shpalljen 
kampion kombëtar me të reja (1997), kampion 
kombëtar me të rritura në A2 (1998), sigurisht edhe 
renditje në vend të parë, të dytë dhe të tretë në U17, 
U16, U14 e me çifte të ndryshme ndër vite në nivel 
ballkanik dhe kombëtar.  Z. Kërxhalli shprehet se 
dy sfida të cilat do të ngelen gjatë në memorien e tij 
dhe të qytetit, janë futja e skuadrës në nivel A1 dhe 
ngritja e shoqatës sportive “Ringjallja”. “Ringjallja” 
ka qenë shoqata shumësportëshe e parë e krijuar, 
që mbetet një kapitull i cili do të lerë gjurmë në 
kulturën sportive të vendit tonë. 

Nuk mund të ngelet pa përmendur krijimi i 
Shoqatës Kombëtare të Beach-Volley. Viti 1995 
shënon ardhjen e një sporti të ri në Shqipëri, për të 
cilin Pogradeci do të bëhej djepi i tij, me iniciativën 
e prof. Llazi Kërxhalli, prof. Ilia Gaxho dhe prof. 
Miftar Ziberi. 
Pavarësisht suksesit të padiskutueshëm si pasojë 

e punës së palodhur të vetë trajnerit të ekipit, 
fatkeqësisht kjo rrugë ka patur edhe pengesa. 
Suporti i pushtetit lokal deri në vitet e fundit ka 
qenë i dobët, aq sa si pasojë ka ardhur shkrirja e 
ekipit për një periudhë 1-vjecare deri në rikthimin 
e tij sezonin pasardhës. Po ashtu edhe FSHV nuk 
ka dhënë përkrahjen e duhur, pasi ka patur raste 
të mungesës së bazës materiale, kushteve për 
zhvillimin e stërvitjes dhe trajtimit të nevojitur për 
lojtaret pogradecare. 
Kjo anë negative dhe politika e disiplinave 
sportive, ka sjellë dhe rënie të numrit të të rinjve 
që interesohen në këtë sport. Edhe pse janë 
ndërmarrë hapa dhe bashkëpunimi mes dy paleve 
po vjen në rritje, ka ende vend për më mirë.
Udhëtimi ka qenë i gjatë, i bukur, mes momentesh 
gëzimi e trishtimi, me pengesa e suksese dhe më 
e rëndësishmja me triumfe të pashoq. Vështirësitë 
do të jenë gjithmonë pjesë e “lojës”, por ku vullneti 
dhe pasioni s’ka të krahasuar ëndrrat bëhen 
realitet dhe kështu volejbolli pogradecar ka qenë, 
është dhe do të jetë një “ëndërr” e bukur si copëz e 
pandarë e këtij qyteti!

Gazetare: 
Klea Kodra & Joana Ruho
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Të ecësh përmes shtigjeve me Fisnikun
Një ndër angazhimet më të bukura në të cilën të rinjtë e gazetës “Letër e 
Hapur” u përfshinë, ishte dhe shëtitja përgjatë shtegut të sapohapur në pyll, i 
cili lidh Tushemishtin me Peshkëpinë. 
Drejtuesi ynë Fisniku, ka saktësisht 22 vite, pra që në vitin 1998, që merret 
me këtë profesion, nëse mund ta quajmë të tillë, sepse për të është më shumë 
një aktivitet, sesa një profesion i mirëfilltë. Pogradeci është një vend turistik 
dhe shumë tërheqës, gjë e cila bëri që Fisniku të kishte mundësinë të shijonte 
shumëllojshmërinë e tureve të realizuara këtu. Një nga turet më tërheqes për 
të ka qenë Malësia e Llëngës, përpos Malit të Thatë, Gurit të Kamjes, Malit 
të Valamarës, të cilët gjithashtu i kishin lënë shumë mbresa, edhe pse për 
të është e vështirë të zgjedhësh mes të gjjthave. Por ka edhe destinacione të 
tjera të pazbuluara dhe të paeksploruara për Fisnikun, përkatësisht Liqenet 
e Lukovës në zonën e Bishnicës, për të cilat dëshira e vizitës mbetet shumë 
e madhe. Një ndër planet e ardhshme për Fisnikun, është zhvillimi i një turi 
në Bishnicë, duke theksuar se Nehemiah Gateway University zhvillon çdo vit 
ture në këtë zonë. Përveç kënaqësive që Fisniku merr nga bukuritë e rralla 

të natyrës, i shtohet dhe kënaqësia e 
pranisë të të rinjve. 
Në shumë prej udhëtimeve malore, 
fati i tij është dhe shoqërimi me 
grupmoshat e reja. Me nota humori, 
Fisniku pohoi se gjatë udhëtimeve 
me grupmoshat e reja, ndihet si më i 
vjetri i grupit, por që përsëri ky fakt 
i fal kënaqësi. Të qënurit në lëvizje 
pothuajse çdo kohë, ka sjellë tek 
Fisniku ndjenjën e të qenurit i gatshëm 

për të përballuar çdo rast i cili mund të haset rrugës, qoftë ai shëndetësor apo 
diçka tjetër. 
Në përfundim të bisedës sonë të këndshme me Fisnikun, ai u shpreh mjaft i 
hapur për të dhënë gjithashtu dhe një mesazh për të rinjtë, të cilëve u thekson 
se Pogradeci ka pasuri të jashtëzakonshme natyrore, të cilat për fat të mirë 
mund të shfrytëzohen për t’u përdorur 
për aktivitete në mjedis të hapur. Po 
ashtu ai i ftoi të rinjtë e sotëm t’ju 
bashkohen tureve të ndryshme, për të 
njohur se çfarë ofron vendlindja e tyre. 
Ndërsa për ata të rinj të cilët e kanë 
pasion udhëtimin përmes të bukurës 
dhe natyrës, ai sugjeroi organizmin 
e tureve mes miqsh, në mënyrë që ky 
pasion i së tashmes pse jo të kthehet në 
një profesion.

Gazetare: 
Vikena 
Hoxhallari

Kinemaja verore, një oaz i harruar traditës artistike dhe kulturore 
të Pogradecit, në pritje për burime të reja

Koncepti i strukturës së artikullit të mëposhtëm, mbështetet 
në të intervistuar në tre kohë të ndryshme të kinemasë verore: 
Koha kur u prish (Z. Budion Xhelo), koha kur u përpoqën 
ta vitalizonin (Znj. Dasara Xhangolli) dhe çfarë po ndodh 
aktualisht (Z. Eritan Kamolli). Normalisht, njerëzit janë të 
destinuar për të menduar ndryshe në aspekte po të tilla. Në 
këtë rast, është Z. Budion Xhelo ai që u shpreh më ashpër 
dhe më ndryshe lidhur me këtë aspekt të vjetër kulturor. Z. 
Budion Xhelo ka punuar në sektorin e kulturës gjatë viteve 
88’-91’. I pyetur në lidhje me historikun e kinemasë verore 
në qytetin e Pogradecit, ai u shpreh si më poshtë: “Kinema 
verore Pogradeci nuk ka patur dhe as nuk ka, por ka ekzistuar 
më parë ‘Kinema Pojska’. Një godinë më vete, e cila ndodhej 
përkrah “Turizmit të Vjetër” dhe me një drejtori më vete, 
por më pas edhe ajo u prish. Përsa i përket godinës që janë 

dhënë disa shfaqje teatrale, u ndërtua me vullnetarë dhe pas 
tyre ajo ngeli në duart e fatit.”  Jo vetëm për pozicionin që ka 
mbajtur, por edhe si artdashës, z. Xhelo shpreh keqardhjen 
e tij për interesin e pakët të shoqërisë ndaj kulturës dhe 
artit dhe thekson se kjo kinema verore nuk i nënvijëzon 
këto të fundit. Ai shkon më tej duke bërë krahasimin e dy 
arteve, dikur shumë të dashura për komunitetin, siç janë arti 
teatral dhe ai i leximit. “Tashmë është e njëjta gjë si të gjesh 
lexues për në bibliotekë, që për fat të keq nuk lexon njeri, 
pra e njëjta gjë ndodh edhe me kinemanë verore. Tani janë 
celularët dhe aparatet e tjerë teknologjikë që ua mundësojnë 
këto opsione.” Edhe ky i fundit është një mendim personal, 
pasi statistikat e konstatuara së fundmi në hyrje-daljet e 
bibliotekës dhe numrat e librave të lexuar në aktivitetin e 

Volejbolli pogradecar, kampionë të së shkuarës dhe të së ardhmes
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fundit të zhvilluar aty, tregojnë të kundërtën. 
Megjithatë, për të gjithë llojin e artdashësve si z. 
Budion, duket se mund të kemi lajme të mira. Në 
një prej takimeve që KRP mbajti me Kryetarin e 
Bashkisë Pogradec, ky i fundit u shpreh se tashmë 
kishin në duar një projekt 
për rikthimin e Kinemasë Verore. Edhe pse jo 
më në të njëjtin vend si më parë, tashmë do të 
vijë përgjatë vijës bregliqenore. Ky projekt do të 
shërbejë si një tjetër atraksion turistik në qytetin 
e Pogradecit, duke i shtuar gjallërinë mbrëmjeve të 
të rinjve, turistëve dhe jo vetëm.
Ish-Drejtoresha e Qendrës Kulturore “Lasgush 
Poradeci”, Znj. Dasara Xhangolli, është shprehur 
për gazetën “Letër e Hapur”, se ka qenë një ish-
kinema verore shumë vite më parë dhe se vetëm 
pogradecarët e vjetër mund ta mbajnë mend. Pas 
vitit 97- të, si shumë vende dhe gjëra të tjera edhe 
kinemaja ishte lënë në harresë nga pushtetarët dhe 
qytetarët e këtij vendi. 

Fatkeqësisht, ishte kthyer në një vend aspak të 
këndshëm për syrin, dhe kështu vazhdoi për një 
periudhë shumë vjeçare. Ideja për t’i dhënë jetë 
kinemasë verore, lindi nga koncepti regjisorial që 
ish-drejtoresha kishte për të vendosur një shfaqje 
të një dramaturgu gjerman, në vend të harruar, në 
skamje totale, vend i cili çuditërisht i përshtatej 
shumë mirë. 
Tek ish-kinemaja verore, janë vendosur dy shfaqje 

të suksesshme. E para, ka qenë 
tragji-komedia “Vizita e Damës 
plakë”, e autorit Friedrich 
Dürrenmatt dhe e dyta, ka 
qenë komedia “Kalorësit” e 
komediografit grek, Aristofani. 
(Nga informimi i mëtejshëm, 
mësojmë se të dyja shfaqjet 
kanë qenë nën regjinë e 
znj. Desara Xhangolli). Një 
nga objektivat strategjikë të 
qendrës kulturore, ka qenë 
dhe restaurimi i saj por edhe 
me shumë se aq. Fakti që i 
jep jetë një vendi të harruar, 
nëpërmjet frymës teatrore, me vepra të fuqishme 
të dramaturgjisë botërore, është një ndjesi shumë 
e bukur që e tejkalon fizikën. Restaurimi varet 
nga ata të cilët miratojnë buxhetin! – përmbylli 
fjalën e saj znj. Xhangolli. Për gjendjen aktuale u 
intervistua edhe z. Eritan Kamolli, i cili përmendi 
një makineri që përdorej për shfaqjen e filmave: 
një makineri me bobina ose shirita, aparat i cili 
funksionon edhe sot në gjendje shumë të mirë. 
“Faktikisht kinemaja verore ka funksionuar për 
shumë vite. Nuk ndodhet e dokumentuar një datë e 
saktë, por  mendohet se rreth viteve 1990 si shumë 
kinema të tjera në vend, ndaloi së funksionuari 
për shkak të periudhës kaotike të tranzicionit 
të asokohshëm, por edhe ulja e interesit për 
frekuentimin e këtij institucioni.” 
Sipas z.Eritan Kamolli, drejtor i Qendrës Kulturore 
“Lasgush Poradeci” në Bashkinë e Pogradecit, 
riaktivizimi i Kinemasë Verore është një objektiv 
i rëndësishëm. 
Kohë pas kohe, janë bërë përpjekje të zhvillohen 
disa aktivitete aty për ta risjellë në vëmendje 
të pushtetit local, apo për të zgjuar interesimin 
e gjithkujt që dëshiron të bëhet mbështetës në 
realizimin e një projekti për rikonstruktimin dhe 
rijetëzimin e kinemasë verore. 
Së fundmi, z.Kamolli shprehet se Qendra Kulturore 
padyshim që suporton çdo nismë të një organizate, 
donatori vendas apo të huaj, që dëshiron të 
investojnë në këtë drejtim. Kjo mbështetje, 
sigurisht që duhet të jetë e bazuar në rregullat dhe 

ligjet që përcaktojnë mënyrën e investimit, duke 
përfshirë një investim të përgjithshëm ose të 
pjesshëm të Kinemasë Verore. “Për Pogradecin 
edhe detaji më i vogël është vlerë e shtuar e 
qytetit, prandaj le të pasurojmë kulturën që 
karakterizon në vetvete vendin tonë”- përmbyll 
Z.Eritan deklaratën e tij.Me sa duket, nga të gjithë 
funksionarët drejtues  së Qendrës Kulturore 
‘Lasgush Poradeci’ ka qëndrime të ndryshme, disa 
mohojnë ekzistencën dhe vlerën e kinemasë verore, 
disa janë përpjekur për ta rigjallëruar, pavarësisht 
kushteve dhe rrethanave, disa të tjerë kërkojnë 
ndihmë dhe e kanë lën  sërish në harresë këtë oaz 
që mund të kthehet në një burim të bollshëm për të 
shuar etjen e artdashësve pogradecarë.
Ne, si gazetarë të gazetës rinore ‘Letër e Hapur’ do e 
vijojmë këtë iniciativë duke lobuar pranë Bashkisë 
Pogradec, por edhe duke ftuar mbështetës të 
ndryshëm që të krijohen mundësitë për vitalizimin 
e kinemasë verore, për të trokitur sërish tek 
funksionari i radhës pranë kësaj qendre, me 
shpresën se do të luhen shfaqje të reja, në një vend 
më dinjitoz, por me suksesin në rritje, si ‘Vizita e 
Damës Plakë’ apo ‘Kalorësit’.

Gazetare: Joana Ruho

MONITORIM

Taksat e pandemisë dhe ndikimi i 
tyre në biznesin e vogël

Pandemia globale e Corona-Virusit 
ka shkaktuar ndikime serioze në 
ekonominë ndërkombëtare. Si 
pasojë e këtyre ndikimeve afatgjata, 
institucionet qëndrore dhe vendore 
në mbarë botën kanë marrë vendime 
për të rimëkëmbur ekonominë.
Sipas të dhënave nga Drejtoria e 
Taksave dhe Tatimeve, Bashkia 
Pogradec mori disa vendime për 
krijimin e lehtësirave fiskale ndaj 
biznesit duke marrë në konsideratë 
përhapjen e vazhdueshme të 
infeksionit viral COVID-19:
• Të përjashtohen nga detyrimi për të 
paguar tarifat vendore të pastrimit, 
gjelbërimit dhe ndriçimit, për muajt 
prill dhe maj të gjitha bizneset që 
mbyllën aktivitetin e tyre në muajin 
mars. 
• Nga detyrimi për të paguar tarifat 
e sipërpërmendura janë përjashtuar 
gjithashtu edhe shoqëritë e 
transportit për periudhën mars-
qershor.
• Për të gjitha bizneset është shtyrë 

afati i pagesës me këste të taksave 
deri më 31 Dhjetor 2020.
Këto vendime u propozuan nga 
Kryetari i Bashkisë dhe u pritën mirë 
nga bizneset. 
Nga ana tjetër, ulja e këtyre tarifave 
ka ndikuar negativisht në buxhetin 
e Bashkisë (rreth 2210000 lekë 
humbje). 
Këtë humbje Bashkia ka planifikuar 
ta kompesojë me të ardhurat e 
siguruara nga dhënia e lejeve të 
përkohshme gjatë sezonit turistik

Gazetare: Jona Mato

Mbledhja e radhës e Këshillit 
Bashkiak

U zhvillua mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak, datë 23.07.2020, një 
mbledhje maratonë prej 3 orësh me 9 çështje të trajtuara sipas pikave të 
rendit të ditës, të cilat ishin të afishuara në rrjetet sociale të Këshillit Bashkiak, 
në mënyrë që të jenë të disponueshme jo vetëm për anëtarët e Këshillit, por 
edhe për qytetarët që shprehin interes për të ndjekur këto mbledhje. Duke 
marrë në konsideratë që kjo mbledhje u zhvillua në ambientet e kinemasë së 
qytetit, duke shfrytëzuar 350 ulëset e sallës, kryesia e Këshillit Bashkiak ishte 
e vendosur në skenën e kinemasë, në dukje krijonte përshtypjen e një shfaqje 
teatrale të Këshillit Bashkiak, e cila në fakt u organizua në mënyrë të tillë për 
të respektuar dhe për të qenë korrekte më masat anti-Covid të vendosura nga 
Qeveria. 
Në njërën anë ndodheshin Këshilltarët dhe përfaqësuesit e administratës së 
Bashkisë dhe në anën tjetër përveç monitoruesëve ishin dhe qytetarë të thjeshtë 
që vinin kryesisht nga fusha e biznesit, banorë të interesuar nga “servitut 
kalimi Tushemisht”, si dhe qytetarë me interesa personale. Pjesëmarrja e tyre 
në këtë takim nuk konsistonte vetëm në rolin e dëgjuesit, por gjithashtu këta 
qytetarë u bënë protagonistë në diskutimet dhe ballafaqimet me kryesinë e 
Këshillit, por edhe me këshilltarët e tjerë. 
Mesa duket thirrja jonë në gazetën ‘Letër e Hapur’ dhe publikimi në 
televizionin lokal Sot 7,  ka ndikuar në rritjen e pjesëmarrësve së qytetarëve 
dhe ndërgjegjësimin për ndikimin në vendimmarrje gjatë mbledhjeve të 
Këshillit Bashkiak. Por përsëri gazetarët e gazetës ‘Letër e Hapur’ dëshirojnë 
dhe synojnë të nxisin akoma dhe më shumë interesimin e qytetarëve për 
institucionet më të mëdha vendimmarrëse të qytetit të Pogradecit.  

Gazetar: Oresti Pengu

Kinemaja verore, Pogradec
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Një aktivitet kushtuar suksesit të të rinjve
Çdo histori suksesi meriton të vlerësohet 
e të tregohet me zë të lartë. Aktviteti 
VIP, Talk& Share, synon të promovojë 
dhe vlerësojë të rinjtë pogradecarë më të 
suksesshëm. Aktiviteti u zhvillua nga SIG 
Foundation,Leviz Albania  në bashkëpunim 
me KRP, Bashkinë Pogradec, Zyrën 
Vendore Arsimore, Televizionin SOT7, në 
mikpritjen e Nehemiah Gateëay University. 
Aktiviteti konsiston në përzjgedhjen e 10 
të rinjve pogradecarë, të cilët jo vetëm 
kanë korrurr suksese në karrierën e tyre, 
por kanë dhënë një kontribut të vyer për 
qytetin e lindjes. Për shkak të kushteve të 
vecanta dhe mundësive të kufizuara nga 
pandemia, u përgatit një video për secilin 
prej 10 të rinjve të përzgjedhur. Pjesa më 
e madhe e tyre të cilët ishin të pranishëm, 

dhanë në përfundim të prezantimit 
nga një mesazh për të rinjtë e tjerë. Në 
pamundësi për të qënë present disa prej të 
përzgjedhurve përgatitën videomesazhe. 
Përveç identifikimit të 10 të rinjveu venos 
që 5 prej tyre të përzgjidheshin fitues. 
Komisioni i përbërë nga nënkryetarja 
e Bashkisë,znj. Entea Gusho, kryetari i 
Këshillit Bashkiak, z. Sotiraq Mangëri, 
drejtoresha e Rinisë, kulturës dhe turizmit, 
znjsh. Loridela Beqari. Prof, Ilir Shyta dhe 
koordinatorja e KRP, Dea Xhemollari.  Në 
bazë  të arritjeve, vlerësimeve, komtributit 
dhe eksperiencave komisioni perzgjodhi 
këta 5 të rinj si fitues. 
Zhaklina Gjolla 
Klajdi Malellari
Kristi Mukollari 

Kristi Zeka
Armand Braho.
Vlen të përmendet edhe fakti se të rinjtë 
e përzgjedhur i përkasin fushave dhe 
drejtimeve të ndryshme, duke filluar që nga 
televizioni dhe deri tek displinat sportive.  
Duke cituar këtu edhe fjalën përmbyllëse 
të zj. Erisa Lame, përfaqësuese e Agjensisë 
Zviceriane Për Zhvillim Dhe Bashkëpunim: 
“Mendoj se ajo që sapo pamë sot është një 
nga rezultatet më të mëdha që mund të 
kemi arritur, duke mbledhur bashkë gjithë 
këta të rinj që luftojnë për të arritur ëndrrat 
e tyre por edhe për të kontribuar sadopak 
në komunitetin që i rrethon.”, mund të 
themi se aktiviteti ka përmbushur me 
sukses qëllimin dhe synimin e vendosur. 

Gazetare: Elia Meçi

Në rast se do ripërsëritet i njëjti problem, ata do të bëhën subjekte të ligjit penal për të mitur.

FOTONOVELA
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Problematikat që cënojnë qytetarët pogradecarë

Qytetarët e Pogradecit çdo ditë përballen me qentë endacakë. Ky është një 
problem që ka qenë dhe është shqetësues, dhe më tepër se i tillë, për shumicën 
e qytetarëve edhe frikësues. Grumbuj të shumtë qensh, ecin pa patur frikë dhe 
pa u shqetësuar fare. Ata që shqetësohen për këtë fakt janë banorët të cilët 
ndihen të rrezikuar nga prania e tyre. Në rezultatet monitoruese vihet re se 
62,9% janë shprehur se qentë endacakë janë me të vërtetë një problematikë 
shqetësuese. Miqësorë në pamje të parë, por agresivë nëse u afrohesh shumë. 
Ka pasur raste ku qytetarët janë sulmuar nga qentë, por askush nuk merr masa 
për të zgjidhur një problem si ky. Qentë endacakë nuk ushqehen nga të zotë, 
pasi nuk kanë një të tillë. Pra problemi i parë ndiqet nga një tjetër problem. 
Fakti që qentë e rrugëve nuk kanë se ku të ushqehen, i çon ata drejt koshave 
të mbeturinave. Kërkimi i tyre për ushqim është shumë i rrëmujshëm, dhe 
mbi të gjitha krijon një gjendje të padëshiruar rreth koshave të mbeturinave. 
Kjo përveç prezencës së tyre sjell një shqetësim për banorët e qytetit, si edhe 
për turistët gjatë sesionit turistik. Gjithashtu kjo gjendje prish edhe pamjen 
piktoreske të qytetit. Problemi është shumë i madh dhe i pranuar nga të gjithë, 
por askush nuk interesohet për ta zgjidhur, pasi pothuajse 85% e banorëve 
(pjesëmarrës në sondazh), nuk dinë se ku ta adresojnë problemin rreth qenve 
endacakë.

Por ky nuk është problemi i vetëm për banorët. Prania e personave që lypin 
në rrugë është dhe mbetet po aq shqetësues sidomos gjatë sezonit turistik. Por 
a ka qytetarë të interesuar? Realisht nuk ka qytetarë të cilët të jenë paraqitur 
pranë institucioneve përkatëse, me qëllim strehimin e këtyre individëve, kjo 
e ka bërë këtë problem të zhytet më shumë në harresë. Kjo gjë vihet re edhe 
në rezultatet monitoruese, ku rreth 80.2% nga 106 persona që morën pjesë në 
sondazh, nuk shfaqin interesim për këta individë.

Grupi i monitoruesëve të gazetës “Letër e Hapur”, pasi shqyrtoi disa nga 
problematikat më të spikatura në qytet, doli në përfundimin se tematikat që 
duhet të trajtoheshin për të adresuar zgjidhjet e duhura janë: “Sa shqetësuese 
është situata e qenve endacakë, dhe në qoftë se ka probleme me ta, a dihet 
se ku të kontaktohet? A është shqetësuese prania e personave që lypin në 
qytet, dhe a ështe interesuar ndonjë qytetar pranë institucioneve përkatëse, 
me qëllim ardhjen në ndihmë të këtyre individëve? Sa shqetësues shfaqet 
trafikimi i drogërave në ambientet e shkollës, si një problem delikat i cili duhet 
adresuar dhe trajtuar me kujdes të veçantë? A ka në Pogradec “roje plazhi” 
dhe sa i rëndësishëm është roli i tyre?” 
Janë këto tematikat kryesore në qytetin e Pogradecit, të cilat përveç 
shqetësimeve të shumta, sjellin edhe një sërë problematikash më vete. Grupi 
monitorues përpiloi një sondazh lidhur me këto problematika, i cili u shpërnda 
mes qytetarëve pogradecarë. Le të ndalemi konkretisht në secilën prej tyre.

Midis problemeve në qytet, ndodhet dhe problemi më i madh i hasur nëpër 
shkolla. Trafikimi i drogërave në ambientet e shkollës, mbetet problemi 
më delikat. Ky problem sa vjen dhe po rritet dhe nuk ka marrë ndonjë 
zgjidhje, pavarësisht ndërhyrjeve nga institucionet përgjegjëse. Mungesa e 
kontrolleve nga ana e policisë, mbipopullimi me nxënës, po e bëjnë gjithnjë 
e më të pamenaxhueshëm këtë fenomen. Konstatohet se 96.2% e qytetarëve 
pjesëmarrës në sondazh, e shohin trafikimin e drogërave një problem delikat, 
i cili do përkujdesje të veçantë. Të rinjtë nëpër shkolla për shkak të moshës 
së tyre, formimit, papjekurisë mendore dhe fizike, janë grupi më shumë i 
ekspozuar ndaj rrezikut dhe për këtë arsye ata kanë nevojë për mbrojte dhe 
përkujdesje të veçantë nga ana e familjeve të tyre, shoqërisë dhe instancave 
përkatëse. Përmirësimi i legjislacionit ka sjellë edhe mënyra për mbështetjen 
e tyre. Kjo gjë është arritur nga programet e punonjësve të policisë, që 
prezantohen në shkolla, si edhe bashkëpunimit me oficerët e sigurisë, për të 
arritur ndërgjegjësimin rreth këtij fenomeni. Megjithëse duhet përmendur 
se ekzistojnë mangësi dhe probleme midis legjislacionit të shkruar dhe 
implementimit të tij, shpresojmë që në qytetin e Pogradecit të mos kemi 
problematika të këtij lloji.

Si të tjera probleme gjatë sesionit turistik të përmendura më sipër, një prej 
tyre që lidhet ngushtë me turizmin liqenor, ështe edhe mungesa e “rojeve 
të plazhit”. Plazhi në Pogradec nuk përfill rregullin për roje bregliqenore. 
Rregullat janë vendosur me vendim qeverie, por praktikisht nuk ka asgjë 
konkrete. Tashmë dihet si problematikë, por nuk kemi asnjë reagim nga 
Bashkia Pogradec, për vendosjen e rojeve të plazhit. Jemi në fund të sezonit 
veror dhe ashtu siç vihet re edhe në shqyrtimin e kësaj tematike, pothuajse 
nuk dihet të ketë ‘roje plazhi’, ku 63.2% shprehen për mungesë të tyre, dhe 
pjesa tjetër nuk e dinë nëse ka roje plazhi apo jo. Në Pogradec nuk ka roje 
bregliqenore që financohen nga Bashkia e Pogradecit, megjithëse dihet roli i 
tyre.

Janë këto problematikat më të 
spikatura në qytetin të Pogradecit, 
ku kërkohet edhe nga institucionet 
përkatëse adresimi dhe zgjidhja e 
tyre. 
Kjo do të sjellë përveç të gjithash, 
vetëm përmirësim!

Gazetar:
Mateo Yskollari



Një nga pasuritë e shumta që ka 
krahina e Mokrës janë dhe burimet 
e pasura ujore.   Në Mokër, në afërsi 
të Vlamarës (2373 m mbi nivelin  e 
detit), buron lumi Shkumbin , një 
nga lumenjtë kryesor të vendit tonë, 
gjatësia e këtij lumi nga vendburimi 
deri në grykderdhjen e tij në Adriatik 
është 181 km, ndërsa prurja e ujit 
arrin vlerën mesatare vjetore prej 
61m³/s. Ka disa vite që në zonën e 
Mokrës, të paktën 10 vjet, ka nisur 
ndërtimi i hidrocentraleve, të cilët 
shfrytëzojnë rrjedhën e sipërme të 
lumit Shkumbin. Nga informacionet 
e mia, kanë përfunduar dhe janë 
vënë në punë rreth 10 të tillë. Që 
në nisjen e hidrocentralit të parë 
vazhdon të rritet numri i tyre, edhe 
sot që flasim kemi leje të reja që 
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Votime të hapura: Zgjedhjet e reja të 
sekretarit të Këshillit Bashkiak

Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, 
e zhvilluar në datën 23.07.2020 u 
diskutuan plot 8 projekt- vendime. 
Në mënyrë të pazakontë, sigurisht 
për t’iu përshtatur masave të 
sigurisë ndaj Covid 19, mbledhja e 
kësaj rradhe u zhvillua në skenën 
e Qendrës Kulturore të qytetit të 
Pogradecit.
Të vendosur në skenë ishin Kryetari 
i KB dhe nënkryetarja, përballë 
me një “publik të çorientuar” 
këshilltarësh dhe përfaqësuesish 
të administratës. U deshën disa 
minuta për të sistemuar rrëmujën 
në sallë por me ndihmën e ish- 
sekretarit dhe thirrjet për qetësi të 
kryetarit të Këshillit Bashkiak, të 
pranishmit u ulën në vendet që i’u 
takonin. 
Pa humbur kohë, Kryetari kërkoi që 
të niste menjëherë puna me rendin 
e ditës, por duket se problematika të 
tjera kishin në plan të ndërprisnin 
vijimësinë e punës.  Duhet theksuar 
se problematikat kishin të bënin 
kryesisht me mungesën e një 
sekretari, për këtë arsye detyrat 
e tij u përpoqën të mbuloheshin 
nga kryetari dhe nënkryetarja e 
Këshillit. Në fillim të mbledhjes, 
numërimi i këshilltarëve mori 
më shume kohë nga ç’mendohej, 
megjithatë pas disa numërimeve 
ranë në konsensus se të pranishëm 
në sallë ishin 22 këshilltarë. Këshilli 
Bashkiak vazhdoi punën bazuar në 

rendin e ditës që i’u ishte paraqitur 
këshilltarëve një ditë me parë dhe 
mes diskutimesh dhe sugjerimesh 
nga të pranishmit arritën të 
miratohen plot 9 projekt-vendime. 
Megjithatë vlen të theksohet se 
koha e nevojshme për të numëruar 
votat pro ose kundër në çdo rast, 
ishte relativisht më e zgjatur se në 
një ditë të zakonshme.   
Megjithatë në përfundim të 
mbledhjes u mbajtën votime 
për zgjedhjen e sekretarit të ri. 
Nëpërmjet një votimi të hapur, me 
propozimin e kryetarit të Këshillit u 
zgjodh në pozitën e sekretares së re 
të Këshillit Bashkiak, Jona Bojko, si 
e vetmja kandidature e propozuar. 
Me zgjedhjen e re pozita e sekretarit 
mbeti brenda familjes duke kaluar 
nga një bashkëshort tek tjetri. 
Ndoshta kësaj rradhe “fajin” mund 
t’ia vendosim rastësisë. 
Duke cituar kryetarin: “Mbledhja 
e sotme mund të konsiderohet 
një sukses, pavarësisht disa 
problemeve të vogla që dolën 
rrugës”, ne i urojmë sekretares 
suksese në detyrën e re që ka marrë 
përsipër, duke shpresuar që të jetë 
zgjidhja e atyre problematikave të 
përmendura më sipër.

Gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak

Gazetare: 
Elia Meçi

Lumi Shkumbin dhe degradimi që po 
i vjen nga hidrocentralet

aprovohen. Unë personalisht nuk 
jam kundër ndërtimit të tyre në 
vetvete, por mënyra si po veprohet 
me ndërtimin e tyre më shqetëson, 
numri i madh i tyre në një gjatësi 
kaq të vogël shtrati lumi është një 
problem madhor që duhet të na 
shqetësojë të gjithëve. Uji është 
një burim i pastër i prodhimit 
të energjisë elektrike dhe mjaft 
eficent. Ndërtimi i hidrocentraleve 
po bëhet pa një vlerësim real të 
efekteve negative që ato sjellin në 
mjedis, përmendim këtu efektet 
negative të drejtpërdrejta në: 
biodiversitët, bujqësi, turizëm etj. 
Pjesa më e madhe e hidrocentraleve 
të ndërtuar në Mokër janë ndërtuar 
pa respektuar standartet minimale 
mjedisore dhe ato për mbrojtjen 
e faunës së lumenjve. Kushtet 
për vendkalimin e peshqve nuk 
janë marrë fare në konsideratë 
gjatë ndërtimit të tyre. Të gjithë 
këto hidrocentrale kanë bllokuar 
rrjedhën normale të shtratit të lumit 
me barrier betony, për ta orientuar 
ujin drejt tubacioneve,apo veprave 
të  marrjes siç i quajnë ndërtuesit, 
duke e bërë të pamundur kalimin 
e peshqve në to. Peshqit duhet 
të ngjiten në pjesën e sipërme të 
lumenjve për të lëshuar vezët, 
gjë që është e pamundur tashmë 
pas ndërtimit të hidrocentraleve, 
duke rrezikuar zhdukjen e këtyre 
specieve. Nga një vëzhgim në terren 
dhe nga bisedat e ndryshme që kam 
bërë me peshkatarët që gjuajnë në 
këtë lum, trofta e Shkumbinit është 
drejt zhdukjes, sasia e saj e kapur në 
krahasim me disa vite më parë është 
shumë më e vogël, dhe kjo sigurisht 
për shkak të ndërtimit të këtyre 
“përbindëshave” në shtratin e lumit.
Një aspekt tjetër mjaft negativ 
është sepse hidrocentralet fusin 
100% të sasisë së ujit të lumit në 
tubacione, duke çuar në tharjen 
totale të shtratit të lumit, minimumi 
që duhet të bënin ishte të linin rreth 
30-40% të ujit të rridhte në shtratin 
e tij natyral. Pra praktikisht futja 
100% e ujit në tubacion është vdekja 
reale e lumit, që dikur gurgullonte 
në të katërta stinët e vitit dhe sot 
fatkeqësisht ai hesht, por jo për faj 
të tij, por për fajin tonë, të mënyrës 
së zhvillimit në “kurriz” të natyrës. 
Nga punimet e kryera për ndërtimin 
e tyre është krijuar mjaft erozion 
në sipërfaqe, dëmtim të peisazheve 
mahnitëse që kishte zona dikur. 
Gjithashtu do të veçoja dhe hapjen e 
rrugëve të reja që kanë shërbyer për 
ndërtimin e tyre, rrugë të cilat kanë 
çuar në dëmtimin e shtuar të pyjeve 
të zonës. Pa u ndërtuar këto rrugë 
ka qenë pothuajse e pamundur 
mbërritja në to, sot këto rrugë e 
kanë lehtësuar punën e personave 
të papërgjegjshëm që merren 
me tregtinë e materialit drusor, 
duke çuar në dëmtimin e pyjeve. 
Ndërtimi i tyre po vazhdon me ritme 
të shpejta, ku hidrocentrali i fundit 
është parashikuar  të ndërtohet në 
burimin kryesor të lumit Shkumbin, 

pra tubacionet të shtrihen deri 
në Valamare. Përveç rrjedhës 
kryesore të lumit, në tubacione po 
përfundojnë dhe degëzimet e tjera 
të këtij ujëmbledhësi. Tashmë, 
rreth 40 km gjatësi lineare e lumit 
në zonën e Mokrës ka përfunduar 
në tubacione, duke filluar nga 
hidrocentrali i parë i ndërtuar 
në afërsi të fshatit Slabinjë. Pra, 
ndërtimi i hidrocentraleve po çon në 
dëmtimin e habitateve, aksidentimin 
e terreneve, uljen e biodiversitetit, 
shkatërrimin e pyjeve, si dhe mund 
të ketë efekte negative në burimet 
nënujore të vendit tonë, efekte të 
cilat mund të çojnë në një problem 
akoma më madhor në të ardhmen 
jo shumë të largët, duke përmendur 
këtu dhe efektet që vijnë nga 
ndryshimet klimatike. Kërkesat e 
vendit për energji elektrike janë 
rritur në mënyrë të ndjeshme këto 
vitet e fundit. Qeveritë shqiptare 
kanë patur dhe vazhdojnë të 
kenë si objektiv kryesor rritjen e 
investimeve në fushën e energjisë 
elektrike, zhvillimin e projekteve 
për ndërtimin e hidrocentraleve që 
do të garantojnë më shumë enregji 
elektrike, për të mbuluar kërkesën 
e brendshme gjithmonë në rritje, 
apo për të synuar dhe eksportin 
e saj. Strategjia për zhvillimin 
e sektorit të energjisë, duhet të 
zhvillohet në përputhje me interesin 
kombëtar të vendit, në përputhje me 
mbrojtjen e natyrës, në përputhje 
me zhvillimin e qëndrueshëm 
të vendit tonë, në përputhje me 
strategjitë e tjera të rëndësishme si 
zhvillimi i turizmit.  Zona e Mokrës 
do të kishte një të ardhme më të 
ndritur po të kishte një strategji për 
zhvillimin turistik të saj, duke mos 
prekur natyrën mahnitëse që ka 
zona, ndërthurur kjo me historinë, 
kulturën, traditat dhe kulinarinë e 
saj të pasur. Ka alternativa të tjera 
shumë më miqësore me mjedisin 
për të plotësuar nevojat e vendit me 
energji elektrike, sic janë: impiantët 
fotovoltaike, apo dhe parqet e 
ndryshme që prodhojnë enregji 
nga era. Marrëdhënia që njeriu 
vendos me natyrën, është shumë e 
rëndësishme për të përcaktuar një 
zhvillim të qëndrueshëm të saj, në 
mënyrë që brezat e ardhshëm të mos 
na gjykojnë për vendimet e gabuara 
që merren sot.
Dua të ndaj një histori personale 
në lidhje me këtë lumë. Unë kam 
mësuar të notoj pikerisht në këtë 
lum, le të themi kursin e notit e 
kam bërë pikërisht këtu. Para rreth 
20 vitesh, gjatë muajve të nxehtë 
të verës shkonim shpesh për t’u 
freskuar bashkë me moshatarët 
e mi, por kur kthehem sot në po të 
njëjtat vende ku shkoja si fëmijë, 
nuk është më si më parë, lumi nuk 
ekziston më, shtrati i tij tashmë 
lëngon, nuk ka më ujë

Gani BEGO                                                                                                                                       
Inxhinier PyjeshGani BEGO                                                                                                                                     

Inxhinier Pyjesh
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Gjatë aktivitetit “Dita Ndërkombëtare e Rinisë, salla e Qendrës Rinore”

KRP në Ditën Ndërkombëtare të të Rinjve
Ne të rinjtë kemi gjithmonë ide të reja 
dhe gjithmonë mundohemi të gjejmë 
mundësite për t’i realizuar ato. 12 gushti, 
si dita ndërkombëtare e të rinjve, na gjeti 
me një organizim ndryshe. Në këtë ditë, 
ne shpalosëm rrugëtimin tonë përgjatë 
10 muajve të mbushur plot me aktivitete, 
organizime dhe arritje të shumta, e gjitha kjo 
e përmbledhur në 1 video të shkurtër disa 
minutëshe. Secili prej të rinjve pjesëmarrës, 
u përpoq që shkurtimisht të prezantonte 
aktivitetet për të pranishmit, në mënyrë që 
ata të kuptonin se çfarë ne bëjmë konkretisht. 
Pranë nesh u gjendën përfaqësues nga 
Bashkia Pogradec, konkretisht znj.Entela 
Gusho, nënkryetare e Bashkisë dhe znj.
Loridela Beqari, drejtoreshë e TKR, si 
dhe z.Dorian Leka, Drejtues i SSO, pranë 
Nehemiah Gateway University. Ata përgëzuan 

dhe shfaqën vlerësim për punën që të rinjtë e 
Këshillit Rinor kanë realizuar, duke u dhuruar 
një certifikatë dhe një trofe. Gjithashtu të 
pranishëm ishin dhe media lokale SOT 7, 
e cila intervistoi 2 të rinj lidhur me ditën e 
sotme, si kemi arritur deri këtu, etj. 
Me mbështetjen e anëtarëve të qeverisjes 
lokale, por edhe të shoqërisë civile, ne 
premtuam realizimin e aktiviteteve të tjera që 
kanë në fokus të rinjtë dhe zhvillimin e tyre. 
Vlen të theksohet se i gjithë ky organizim u 
realizua në zbatim rigoroz të masave ndaj 
Covid-19 të vendosura nga qeveria.

Gazetare:
Vikena Hoxhallari

Kënga e Dhoqinës
Nëntë djem e një të vetme vajzë 
kishte një nënë. Më i vogli i 
vëllezërve, Kostandini, e martoi 
motrën “tre male kaptuar”. Ditën e 
Pashkës, të gjithë vëllezërit bashkë 
me nuset, janë helmuar, helmim i 
shkaktuar nga gjarpri mitologjik. 
Nëna kërkon vajzën, qan e mallkon 
të voglin, shkaktarin e martesës larg. 
Kostandini ngrihet nga varri dhe ia 
sjell...
* Tashmë, në ndryshim nga kënga 
e Halil Garrisë, kemi përpjekje për 
një simbolikë fetare të krishterë. Në 
variantin bullgar e maqedonas, vëllai 
i vdekur quhet Llazar, u cili, sipas 
Ungjillit, ngrihet nga varri me urdhër 
të Jezusit.
* Mallkimi bie vetëm mbi 
Kostandinin, i cili, pa dëshirën e 
nënës dhe vëllezërve, martoi motrën 
e vetme larg. Fajtori është vetëm ai.
Kostandin, të ardhtë gjëma,
që s’më le Dhoqinën brenda!
Martove Dhoqinën larg,
larg e larg mërguarë,
tri male kaptuarë.
Në psikikën popullore shqiptare, 
mallkimi i nënës është shumë i rëndë. 
Tjetër gjë është mallkimi i motrës 
(mallkim mes fëmijëve). 
“Të ardhtë gjëma”, “Mos u tretsh...” 
e të tjera të ngjashme, janë kulmi i 
mallkimit të drejtpërdrejtë që nëna 
lëshon ndaj të voglit të saj.
* 9 djem e 9 nuse,
të 9 me djem në duar,

9 paja m’i zhuriti,
9 dyfekë ç’m’i shite.
- Podgozhan, Pogradec
Pra, te Halil Garria kishim:
“Nan palë armë, besa, ju kan met 
shkretë”, te kënga e Dhoqinës kemi: 
“9 dyfekë ç’m’i shite”.
“Pushkë dhe luftëra” hasim edhe në 
këngën greke, maqedonase e bullgare, 
por tek to fenomeni “luftë” vjen 
sporadikisht dhe është joorganik. 
“Nan palë armë...”, “9 dyfekë...” - në 
variantet tona ai vjen në mënyrë të 
natyrshme.
* Në variantet, në të cilët vëllezërit 
vriten në luftë, nuk e hasim kurrsesi 
mallkimin e nënës. Kostandinin e 
ngrejnë nga varri vetëm lotët e saj. 
Gjithçka ndodh ditën e Pashkës së 
madhe, ditën e ringjalljes së Krishtit. 
Çuarja prej varri, merr karakter 
simbolik.
* ...guri iu bë kalë,
balta iu bë shalë.
Kemi, pra, të bëjmë me një pasurim 
të vargut të Halil Garrisë:
“Gur i varrit xhok a bam”.
Gjejmë konsolidim të mendimit 
poetik dhe shkuarje të tij më tej: 
“balta iu bë shalë”.
Më vonë, te “ Kostandini e Garentina”, 
takëmet e kalit do t’i gjejmë shumë më 
të bukura e më të pasura poetikisht.
* Vallen e hasim për herë të parë tek 
kënga e Dhoqinës (Pashkë, gëzim, 
hare). Ka të ngjarë që ky të jetë motiv 
i futur nga krishterimi.

“Ditën e Pashkës së madhe,
Dhoqina luante valle...”. 
Me gjasë kjo ka ndodhur në kohën kur 
shoqëria shqiptare të kish nevojë për 
forcën e virtyteve njerëzore (dashuria 
e nënës për fëmijët, e motrës për 
vëllezërit, besa e dhënë...).
* Kënga e Dhoqinës hapet gjithnjë 
me vargjet:
Ditën e Pashkës së madhe,
seç u ther një ka në fshat...
Hapje kjo, që nuk e gjejmë askund në 
këngët e vëllait të vdekur rreth nesh. 
Kemi të bëjmë me një të kristianizuar, 
tashmë, profil. Që këtej e tutje, Nëna 
është ‘personazh kryesor’. Tragjedia 
është e Saj, jo e motrës.
“Dhoqina” bën kalimin e konsolidimit 
të nënës si protagoniste e parë. 
“Kostandini e Garentina” vetëm sa 
do ta nënvizojë më tepër këtë devizë.
*.   *.   *
Në ketë pjesë të tretë, u përpoqëm 
të ndjekim fillin e këngës së vëllait 
të vdekur, si fazë e dytë e ecurisë së 
baladës. Tanimë, kënga ka mirëfilli 
motiv kristian: Nëna, e parë - motra 
në vend të dytë; elementi i valles 
dhe i kalit - motive të rëndësishme, 
të cilat pasurohen nga një krahinë e 
Shqipërisë, në tjetrën.
“Dhoqina”, pra, bën kalimin e baladës 
në një fazë të tretë: në këngën e 
“Kostandinit e Garentinës”.

AKTIVITETE KRP

Klemend Guçi 
Mësues,Gjimnazi 
“Gjergj Pekmezi’’, 
Pogradec
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Fmd-v.h
Një familje e plotë, e sigurt, mbahet në disa shtylla. Një 
ndër shtyllat më të forta është babai. Nëse vjen një ditë, 
e kjo shtyllë rrëzohet, një familje shkatërrohet, sepse 
një pjesë e saj rrënohet. Nuk është e lehtë që më tej të 
vazhdosh. Në atë familje një grua mbetet e ve, ka një 
mal problemesh mbi supe. Fëmijët mbeten jetimë dhe 
rriten pa thënë fjalën ‘Baba’, pa ngrohtësinë e tij, pa 
mbështetjen e tij, pa qortimet e tij. Një pjesë e jetës 
humbet.

Ly daddy & miss u more

KUADRAT INFORMATIV

Nuk është thjesht vendi ku marr libra për të përmbushur 
detyra shkollore apo të tjera, por diçka më e veçantë. 
Është vendi ku nis ëndërrimet për jetën dhe futem në 
botën e mijëra librave dhe titujve. Jetoj jetë të tjera, 
reflektoj e mendoj për të ardhmen.
Vetëm atje kurioziteti im shuhet, në një dritare drejt 
botës së pafund të librit, në bibliotekën e qytetit tim 
“Mitrush Kuteli”...

S.B

Maturantëve të Shkollës Nehemia, 
Bashkëudhëtarëve të dijes dhe miqve të 
zemrës…
Ia dolëm! E përfunduam me sukses udhëtimin tonë të 
përbashkët. Me forcë dhe kurajë sfiduam çdo vështirësi 
e rastësi për të fluturuar të sigurt në krahët e dijes. Ky 
nuk është përfundimi i rrugëtimit tonë, por shtegu 
drejt një tjetër fillimi. Anijes sonë i duhet thjesht të 
ndërrojë kursin, pasi rrugëtimi i jetës vazhdon ende… 
Të tjera destinacione na presin. Vazhdoni udhëtimin 
tuaj, bëni gjithnjë përpara, por mos harroni: së pari 
zbuloni vetveten, është padyshim triumfi më vigan që 
mund të arrini. Eksploroni, kërkoni, ndryshoni, por 
bëhuni ata që jeni. Bëhuni definimi unik i suksesit. 
Jini udhërrëfyes e jo mercenarë të suksesit. Shijojeni 
çdo çast, jetojeni atë për arsyen që ekzistoni. Përdoreni 
kohën për të shkruar Historinë Tuaj. Besojini vetes: 
nuk jemi thjesht materie, por forcë, ndaj nuk njohim 
limite. Shkrijini kufijtë dhe nënshtroni të pamundurën. 
Veç mos u mashtroni nga perfeksioni, por jetoni për 
veçantinë që ju karakterizon, është sekreti juaj…

SUKSESE!
Jona Mato

A.H
Nëna... qetësia e shpirtit, vendi ku ndihem më e sigurt se kurrë, vendi ku dashuria që të jepet është e pafund, merita 
e arritjeve të mia. Dhe librat më të vështirë e kanë një faqe të fundit, vetëm libri “Nënë” s’ka fund...

Letër e Hapur Drejtuar të Rinjve
Faktori më i rëndësishëm për të pasur sukses në diçka që po bëni është të keni besim tek vetja, të besoni se do 
t’ia dilni. Nuk është e nevojshme të dini se si do të dilni në konkurs apo në një garë, për të marrë pjesë  në të, e 
rëndësishme është që të jepni maksimumin tuaj, të besoni tek vetja dhe nëse nuk do të merrni vlerësimin e të tjerëve 
nuk do të humbisni vlerësimin tuaj për veten. Të mos ndaloni së ushtruari talentin tuaj edhe nëse të gjithë njerëzit 
që ju rrethojnë do t’ju tregojnë se nuk vleni, madje kur njerëzit e bëjnë këtë punoni më fort për t’ju provuar atyre të 
kundërtën. Mos u dorëzoni vetëm nga një dështim, vendosni përpara vetes qëllimet tuaja edhe fokusohuni tek ato, 
mos lejoni pengesat në jetë t’ju bëjnë të ndaloni edhe nëse ato e vështirësojnë rrugën tuaj duhet t’ju japin vullnet 
për të përmirësuar talentin tuaj. Unë besoj se çdo fëmijë lind i talentuar në një fushë, por ky talent është burgosur 
brenda secilit prej nesh. Është në dorën tuaj nëse do e lini të lirë të rritet çdo ditë me ju, apo do t’a lini talentin tuaj 
të flejë brenda jush. Unë besoj tek secili prej jush se do punoni për talentin tuaj dhe nuk do të dorëzoheni, është 
rradha juaj të besoni tek vetja.

Dea Xhemollari 

Punë Shtëpie
Së shpejti në qytetin e Pogradecit, do të vijë një nismë e 
re e ndërmarrë nga Këshilli Bashkiak në bashkëpunim me 
aktorë të tjerë. Bëhet fjalë për ngritjen e një dyqani, ku do 
të ketë produkte artizanale dhe ushqimore. Risia është se ky 
dyqan, do të drejtohet nga gra në asistencë dhe prodhimet 
do të jenë të bëra nga vetë ato. Pritet që inaugurimi të bëhet 
këtë muaj dhe ky projekt jo vetëm që do të ndihmojë këtë 
grup qytetarësh në nevojë, por për më tepër do të jetë nje 
pikë atraksioni turistik. Ejani dhe shiheni vetë!

Bazilika paleokristiane e Linit
Ftojmë të gjithë të vizitojnë Mozaikët e Linit, pas restaurimit 
të bërë së fundmi. Bazilika paleokristiane e Linit përmban 
mozaikë shumëngjyrësh me motive floreale, gjeometrike 
dhe skena eukaristike.
Drejtoria e Turizmit, Kulturës dhe Rinisë, Bashkia 

Pogradec
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FITON AI QË DI

Gazetarë + Monitorues

Ky botim u realizua në kuadër të projektit 
‘’Aktivizimi dhe fuqizimi i të rinjve, për qenë pjesë 
e vendimmarrjes lokale, nëpërmjet fjalës së lirë dhe 
aksionit qytetar’’, me mbështetjen financiare të 
Leviz Albania, një projekt i Agjencisë 
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
(SDC), në zbatim nga SIG Foundation. 
Mendimet dhe opinionet e shprehura në këtë 
gazetë ju përkasin autorëve dhe nuk përkojnë 
domosdoshmërisht me qëndrimet e donatorëve.

Arsa Sokoli

FITUESJA E 
NR. TË KALUAR
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ZBULO 
MONUMENTIN

JENI TË LUTUR TË GJENI NË VIJIM FOTO TË SHKREPURA GJATË VIZITËS SË 
MONUMENTEVE GJEO-NATYRORE DHE HISTORIKE TË ZONËS SË POGRADECIT, TË 
CILAT GËZOJNË STATUSIN ‘MONUMENT NATYRE I KATEGORISË SË I-RË’... FITUESI 
QË GJEN SE CILI ËSHTË MONUMENTI I MBULUAR ME FILTËR NË FOTOT E DHËNA 
ËSHTË FITUES I KËSAJ RUBRIKE DHE DO TË NJOFTOHET NGA REDAKSIA E GAZETËS 
‘LETËR E HAPUR’ PËR TË TËRHEQUR SHPËRBLIMIN.


