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Gjeneratorët e krijimtarisë dhe krahët e realitetit
(Editorial mbi ide rinore nga aktualiteti, mbështetja e tyre dhe sfidat e ardhshme)

Ne njerëzit, jemi të destinuar për të jetuar nëpër 
flluska të krijuara nga shkarravinat e ideve tona që 
fluturojnë në gravitet 0. Të gjithë frymëzohemi. Të 
gjithë krijojmë ide në mendjen tonë. Të gjithë shpikim 
minisisteme të ndërlikuara të pashpjegueshme dhe 
ide të thjeshta që janë më me këmbë në tokë. 
Ekzistojnë dy lloj vazhdimesh që i ndajnë 
‘mendjendriturit’ në dy grupe: Të parët, janë ata që 
mendja kreative u ngushtohet nga pesimizmi. Të dytët, 
janë ata që idenë e shkruajnë në letër dhe përpiqen 
ta bëjnë realitet. Megjithëse ideja fillestare s’mund 
të ketë asnjë lidhje me përfundimin, përsëri të gjitha 
kreditet i shkojnë faqes së parë të projektit. Platoni ka 
thënë që një qytet është ashtu si është, sepse qytetarët 
janë ata që janë! Fatmirësisht, Pogradeci ynë i vogël 
është shumë aktiv në materien e vet, dhe pavarësisht 
mungesës së bazave financiare, ato vullnetare e kanë 
bërë si duhet punën e tyre. 
Më konkretisht, Këshilli Rinor Pogradec, ka 
nxjerrë produkte shumë të vlefshme nga ide shumë 
minimaliste dhe aktivizëm maksimal nga të rinjtë 
pjesëmarrës dhe jo vetëm. Duke filluar që me 
‘Qyteti ideal’, aktivitete fizike si: Aikido-Fuqizimi 
i të rinjve përmes teknikave të vetëmbrojtjes, Dita 
ndërkombëtare e biçikletës, Xhiro me Kaik, SUP, 
kanoe, Hiking në Peshkëpi dhe në Gurin e Kamjes; 
duke vazhduar me aktivitete kulturore si: Takim me 
UET, Promovimi i librit ‘Ciklopi’, takim me shtëpinë 

botuese OMBRA GVG, Krijimi i bibliotekës rinore; 
Video-mesazhe si: Këshilla për situatën e shkaktuar 
nga Covid-19 dhe Java Europiane; duke e përfunduar 
me hashtags si: Lëri Qindarkat apo Help the elderly 
challenge.
Qendra Rinore gjithashtu, ka luajtur një rol të 
veçantë në aktivizimin rinor me aktivitete që festohen 
kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht si: Dita e 
Internetit të Sigurtë, Dita e Ndërgjegjësimit mbi 
Diskriminimin, Dita e Liqenit të Ohrit, Dita e Luftës 
kundër drogës, Dita e Fotografisë, dhe aktivitete 
mbi mbrojtjen e mjedisit si: Dita kundër përdorimit 
të qeseve plastike, Dita e Edukimit Mjedisor, Dita e 
pastrimit, Dita pa makina dhe Green Week.
Përveç të sipërpërmendurave, aktivitete të shumta 
me pjesëmarrje rinore janë kryer edhe nëpër shkollat 
e qytetit: ekspozita, konkurse, ndeshje sportive, 
aktivitete letrare në bibliotekë, biseda me psikologun 
e shkollës, debate, mbjellje pemësh, fushata 
ndërgjegjësimi, video-mesazhe dhe shumë të tjera me 
karaktere kulturore dhe artistike. Këto aktivitete, janë 
kryer me angazhime vullnetare nga nxënësit dhe me 
pak ose aspak kosto nga shkolla.
Një periudhë shumë e vështirë ishte ajo e COVID-19 
që ndryshoi të gjithë rruzullin tokësor. Papritur 
Parisi nuk ishte më romantik, New York-u ra në 
gjumë, Diseyland-i nuk kishte me magji, puthjet dhe 
përqafimet u bënë armë dhe të qëndruarit larg u bë 

gjest dashurie. Por kjo nuk ndaloi asgjë nga aktivizimi 
rinor, madje u bë katalizator i një numri të madh 
pjesëmarrësish. 
Gazeta ‘Letër e Hapur’ kreu online trajnime mbi 
gazetarinë, raportimin e lajmit, krijimtarinë dhe 
organizime festash dhe eventesh, natyrisht nën 
kufizimet e rrepta dhe rigoroze të masave anti-COVID. 
Asnjë situatë nuk e ndaloi botimin e 4 numrave të 
parë të gazetës dhe akoma punohet më të njëjtën 
gatishmëri dhe vullnet si në fillim.
Kryesisht aktivitetet e mësipërme, janë bërë me baza 
vullnetare por të mbështetur nga aktorë bashkëpunues 
si Sig Foundation, Lëviz Albania, Agjencia Zvicerane 
për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Nehemiah Gateway 
University, Bashkia Pogradec, Fundjava Ndryshe, 
Shoqata ‘Une, Gruaja’, etj. 
Së fundmi, nga Bashkia Pogradec mësojmë se është 
akorduar një fond i posaçëm për të rinjtë deri në 
500.000 lekë të rinj dhe jemi në pritje të një takimi 
të radhës për të diskutuar mbi zbatimin e planit 
të aktiviteteve të dakordësuara me Dr.T.K.R dhe 
Qendrën Rinore, mbi ezaurimin sa më efektiv të këtij 
fondi.
Tani kemi një arsye më shumë për t’i bërë ‘flluskat’ të 
fluturojnë më lart, let’s go!

Kryeredaktor: Laert Liçkollari

Gjurmët e veprave të pakta, janë më të dukshme se fjalët e shumta
Përpos hapësirave për promovimin dhe informimin 
e të rinjve, gazeta ‘Letër e Hapur’ përcjell jo pak 
problematika që shqetësojnë rininë pogradecare dhe 
këtë e kemi bërë nëpërmjet intervistave, takimeve, 
artikujve dhe njoftimeve. Ndaj të cilave kemi marrë 
komente pozitive, negative por edhe reagime 
ndërgjegjësuese nga institucionet vendimmarrëse 
lokale.
Në tre numrat e publikuar të gazetës “Letër e Hapur”, 
janë trajtuar afërsisht 20 problematika që lidhen 
direkt ose indirekt me të rinjtë në Pogradec. Për këto, 
kanë reaguar institucionet kryesore që operojnë në 
Pogradec, duke na ofruar informacionin e nevojshëm, 
duke i zgjidhur ato, madje edhe duke na ftuar për t’u 
bërë pjesë e zgjidhjes. Këtu përmendim: Bashkinë 
Pogradec dhe Drejtorinë e Turizmit, Kulturës 
dhe Rinisë të cilët pas kërkesave të të rinjve dhe 
informacioneve të botuara në gazetë, duke përfshirë 
edhe prononcimet dhe daljet në media, kanë reaguar 
duke siguruar një informacion në kohë reale për çdo 
çështje që prek interesat rinore. Konkretisht, stafi 
editorial i gazetës, ishin të pranishëm gjatë procesit 
të hartimit të Strategjisë së Rinisë dhe Planit të 
Aktiviteteve. Ky takim produktiv, i siguroi qytetit 
mbarëvajtjen e Qendrës Rinore, e cila aktualisht 
operon ne Pogradec e lidhur ngushtë me Bashkinë. 
Gjithashtu, pjesë e funksionimit të kësaj qendre është 
edhe punësimi i punonjësve në Sektorin e Rinisë, me 
të cilët të rinjtë kanë bashkëpunuar për një periudhë 
të gjatë. Tashmë dhe nga Bashkia Pogradec na është 
thënë që do të ketë edhe një të punësuar të ri, në 
shërbim të aktiviteteve me vokacion rinor në qytet. 
Vlen të përmendet edhe fakti i rëndësishëm se, duke 
vlerësuar punën e deritanishme të Këshillit Rinor 
Pogradec, Bashkia Pogradec ka zyrtarizuar edhe 
marrëveshjen e bashkëpunimit me këtë Këshill Rinor. 

Si edhe, në shërbim të gazetës ‘Letër e Hapur’ është 
vendosur Qendra Rinore si seli e gazetës, propozuar 
nga Kryetari i Bashkisë, z. Ilir Xhakolli, edhe pse 
aktualisht nuk mund ta përdorim për shkak të masave 
anti-COVID, por qëndrojmë pozitivë për rikthimin e 
shpejtë në normalitet.
Gjithashtu, Këshilli Bashkiak dhe Njësitë 
Administrative, kanë qenë pjesë e pandarë e 
kolumnave të gazetës, problematikat e të cilëve 
janë trajtuar vazhdimisht në artikuj të ndryshëm si 
përgëzues, informues, po ashtu edhe kritikues, kur ka 
qenë rasti. Këshilli Bashkiak ka patur dyert e hapura 
për ne që prej fillimit, ku gazeta është mirëpritur 
tek anëtarët dhe kryesia. Monitorime të mbledhjeve 
të Këshillit Bashkiak gjenden në të gjithë numrat e 
deritanishëm të gazetës. Duke marrë parasysh që 
mbledhjet e Këshillit monitorohen nga të rinj, është 
vënë re një shtim i pjesëmarrësve me përfaqësi qytetarë 
në mbledhje. Njësitë Administrative gjithashtu kanë 
treguar një mbështetje të madhe. Ato, përveçse kanë 
ndihmuar në prezantimin dhe njohjen e gazetës pranë 
qytetarëve dhe nxënësve, na kanë mundësuar shumë 
të dhëna edhe rreth problematikave në këto zona, të 
cilat janë trajtuar në gazetë, dhe pritet që të marrin 
zgjidhje sa më efektive.
Takimet e stafit të gazetës, duke qenë se prekin çdo 
pjesëz të qytetit, nuk kishin si ta shmangnin Muzeun 
Historik të Qytetit, i cili na rezervoi të dhëna mbi 
frekuentimin e tij, fondet në dispozicion të tij, si edhe 
një listë aktivitetesh ku të rinjtë mund të marrin pjesë. 
Kjo gjë hapi dyert, për një rrjedhë të re për të marrë 
informacione të rendësishme mbi historinë e qytetit 
tonë.
Situata e pandemisë, e cila na kapi të papërgatitur, 
duhej bërë sa më e qartë dhe stafi i gazetës vizitoi 
Drejtorinë e Spitalit të Pogradecit. Kjo drejtori 

na siguroi informacion mbi gjendjen e situatës 
së pandemisë si edhe dhe një lajm të gëzueshëm, 
ku bëhet e ditur se spitali ka prurje të reja rinore 
në sektorët e tij. Krahas spitalit, Njësia Vendore e 
Kujdesit Shëndetësor Pogradec na ka vendosur në 
shërbim edhe disa të dhëna (kontakte të përgjegjësve 
dhe qendrave të shërbimit), të cilat mund t’i vijnë në 
ndihmë çdo personi të riskuar nga COVID-19.
Misteret më të mëdha të kësaj kohe kanë të bëjnë 
edhe me shkollat. Çdo ditë, rregulla të reja dalin për 
shkollat dhe stafi i gazetarëve, ka kërkuar të zbulojë në 
kohë reale rregullat e reja duke nisur që me mbarimin 
e vitit shkollor 2019-2020, dhe provimet e maturës, si 
edhe masat aktuale të shkollës. 
Sesioni veror që lamë pas, kishte shumë peripeci, 
kjo për shkak të pandemisë dhe frika e shumë 
njerëzve ishte në aspektin e punësimit. Për këtë, 
gazetarët vizituan Drejtorinë e Zyrës së Punës, e cila 
na mundësoi të dhëna dhe instruksione të qarta, në 
mënyrë që qyteti të mos kishte një krizë në aspektin 
e punësimit. Kjo, erdhi si një ndihmesë shumë e 
madhe për shumë të rinj në Pogradec. Ndërkohë, stafi 
editorial dhe gazetarët janë duke ndjekur nga afër 
edhe punësimin e të rinjve sipas shifrave që u thanë 
nga kjo drejtori, që do të jenë pjesë e një artikulli në 
numrat e radhës.
Dhe e fundit për këtë numër, por jo më pak e 
rëndësishmja, aktivitetet e Qendrës Kulturore 
‘Lasgush Poradeci’ edhe pse në kohë pandemie, kanë 
shfrytëzuar hapësirën e kinemasë verore për disa 
aktivitete në radhë dhe kjo pas një periudhe të qetë 
“letargjie”, ku vlen të përmendim edhe nxitjen që ka 
pësuar stafi i qendrës nga adresimi i problematikave në 
kolumnat e gazetës. Numrat e gazetës trajtojnë harqe 
kohore 2 mujore, kështu që edhe këtë problematikë 
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“Business at school”, një hap drejt së ardhmes
“Business at school” është një projekt ndërkombëtar 
1-vjeçar, qëllimi i të cilit është të aftësojë të rinjtë, në 
mënyrë që të ndërtojnë idetë e tyre të biznesit dhe t’i 
implementojnë ato në fusha të caktuara. Pjesëmarrësit 
e projektit që zhvillohet në Gjermani, Austri, Zvicër, Itali 
dhe Shqipëri, janë nxënësit e klasave të njëmbëdhjeta. 
“Business at school” është i hartuar nga një kompani 
sipërmarrëse e cila e ka bazën në Amerikë, kurse në 
Shqipëri, ka arritur nëpërmjet një bashkëpunimi me 
Mattia Malesa, administratori i kompanisë së mirënjohur 
“Adidas”. Këtu është hedhur ideja e realizimit të këtij 
projekti, në bashkëpunim me shkollën “Nehemiah 
Gateway University” që tashmë ka ekskluzivitetin prej 
pesë vitesh.
Si çdo projekt tjetër, “Business at school” i është 
nënshtruar tre fazave për ta finalizuar. Faza e parë, 
përfshin studimin dhe analizimin e një biznesi të madh, 
bazuar në të dhënat që mund të gjenden virtualisht në 
website-n zyrtar ose burime të sigurta ndërkombëtare. 
Gjatë këtij studimi, nxënësit duke analizuar dhe vlerësuar 
raportet vjetore të kompanive të njohura, mësojnë 
konceptet kryesore të biznesit, të cilat do t’i ndihmojnë 
ata për fazat e tjera të projektit. Faza e dytë, konsiston 
në analizmin e një kompanie të vogël, kryesisht synohet 
të arrihet një biznes me vendndodhje në Pogradec. Duke 
analizuar një biznes në këtë qytet, të rinjtë do të arrijnë 
të pikasin avantazhet si dhe disavantazhet që has tregu 
në fushën e biznesit. Nxënësit pjesëmarrës në projekt, 
pasi analizojnë tregun vendas, fillojnë dhe krijojnë idetë 
e tyre në lidhje me biznesin që ata duhet të ngrenë dhe 
kjo është një lloj mënyre shumë e mirë për ta në lidhje me 
biznesin. Nxënësit, mësojnë koncepte të reja në fushën 
e ekonomisë dhe biznesit, si edhe punën në grup, sepse 
janë vetë ata që e ndajnë punën e tyre brenda skuadrës. 
Në fazën e tretë, nxënësit duke u bazuar në njohuritë e 
marra gjatë dy fazave të para, arrijnë të ndërtojnë idetë 
e tyre të biznesit, e cila prezantohet në fund me anë të 
një plani të mirfilltë, duke u bërë gati për ta lançuar atë 
më pas edhe në treg. Gjatë këtyre tre fazave, nxënësit 
punojnë nën udhëheqjen e mësuesve dhe të studentëve 
të “Nehemiah Gateway University”. Kjo e fundit, është 
një ndihmesë për nxënësit pjesëmarrës në projekt, 
pasi u jep mbështetje qoftë me studentët e saj, që janë 
më të specializuar në fushën e ekonomisë, por edhe 
duke marrë parasysh situatën në të cilën ndodhemi, 

universiteti ndihmon me adresën e zoom-it, të cilën 
mund ta përdorin për një kohë pa limit  në rast se do 
të jepet një urdhër tjetër kufizues. Skuadrat ndihmohen 
nga studentët në vështirësitë që kanë. Mos harrojmë 
këtu që studentët, meqënëse janë të profilizuar në pjesën 
e ekonomisë dhe financave, janë më të përshtatshëm për 
të dhënë shtysën më efikase në lidhje me koordinimin e 
materialeve që nxënësit mbledhin. Kjo nuk do të thotë 
që puna bëhet nga studentët, ata janë thjesht mentorues 
dhe i ndihmojnë pjesëmarrësit.
Për sa i përket ndihmesës që “Business at school” jep tek 
nxënësit, znj. Violeta Kaçori është shprehur për “Leter e 
Hapur” se ky project, ka arritur të japë rezultate në disa 
raste konkrete tek disa nxënës. Pra, ka patur disa ide 
biznesi që kanë marrë jetë në të ardhmen dhe konkretisht 
përmend dy vajza: “Klea Tona, një pjesëmarrëse në 
projekt, ka hapur një dyqan online dhe e ka çuar biznesin 
e saj më tej. Klea Hoxha, gjithashtu pjesëmarrëse, ka 
hapur një lloj biznesi të vogël me prindërit e saj për 
një periudhë, dhe më pas e ndërpreu, sepse iu desh të 
vazhdonte studimet e larta. Gjithashtu, ka dhe nxënës të 
tjerë që vazhdojnë online me biznese të ndryshme, por që 
janë akoma në hapat e para. Ka edhe nga ata, që në bazë 
të njohurive që kanë marrë, ndihmojnë prindërit  e tyre 
dhe të afërmit në lidhje me bërjen e një bilanci mujor apo 
vjetor për kompaninë e tyre dhe kjo është një gjë e mirë. 
Projekti “Business at school”, duke qenë se ndodhemi 
në një kohë pandemie, është vendosur që këtë vit të 
zhvillohet ndërmjet shkollës “Nehemiah”, “Muharrem 
Çollaku” dhe “Gjergj Pekmezi”, por kjo nuk do të thotë 
që shkollat e tjera nuk kanë potencialin për të qenë 
pjesëmarrës. Kushtëzimi nga pjesa e ambientit, ka sjellë 
edhe këtë ngushtim të rrethit. Projekti do të zhvillohet 
në ambientet e shkollës “Nehemiah”, për sa kohë që nuk 
kemi kushtëzime të tjera. Në një urdhër tjetër, projekti 
do të zhvillohet online. Kjo iniciative ndikon për të 
përforcuar punën në grup dhe mbi të gjitha për të patur 
një ide krijimi biznesi. Dhe pse jo këto projekte të mos 
marrin jetë?”-shprehet në fund znj. Violeta Kaçori

Fitues të projektit - Antonio Bozdo, 
Hemba Hyke, Marina Koti, Llazar Shkurti 

Gjimnazi ‘Muharrem Çollaku’

Fitues të projektit - Egi Pere, Kledja Hoxha, 
Marin Çuli, Artida Çollaku, Johana Xega 

Gjimnazi ‘Nehemiah’

Fitues të projektit - Justin Gusho, 
Uejn Çorbaxhi, Frensi Angjo, Mario Gegprifti

Gjimnazi ‘Nehemiah’

Fitues të projektit - Lusiana Berberi, 
Klea Hoxha, Klea Tona, Dea Guxholli

Gjimnazi ‘Nehemiah’

Gazetare:
 Joana Ruho

Zgjedhjet e senatit
Si ndikoi ky vit i ri shkollor në zgjedhjet e senateve të shkollave?

Jetojmë në një kohë që po na përball me sfida nga 
më të ndryshmet. Megjithëse kjo periudhë po na 
shfrenon në shumë aspekte, nuk mund të lemë pas 
ato që më parë janë quajtur “jo aq të rëndësishme” 
dhe sot po e kuptojmë vërtet se sa të nevojshme 
janë. Të rinjtë në shkolla, gjithmonë janë munduar 
të nxjerrin në pah anën e tyre më të mirë dhe 
kjo falë senateve të shkollave, por jo vetëm. Ato 
mbeten po aq aktive në pamje të parë, aq edhe të 
rëndësishme në brendësi. 
Çdo vit, gjimnazet e qytetit të Pogradecit i 
nënshtrohen zgjedhjeve të Qeverisë së Nxënësve, 
ose siç njihet ndryshe, Senati, duke u bazuar 
formalisht në rregulloren përkatëse. Gjatë 
intervistimit dhe opinioneve dhënë nga mësuesit 
koordinator të çdo gjimnazi, në lidhje me zgjedhjet 
e senatit të këtij viti, mund të themi në konkluzione 
të përgjithshme, se zgjedhjet janë zhvilluar përsëri 
edhe pse në kushte pandemie. Duhet theksuar 
që këto zgjedhje, kanë qenë në dorën e nxënësve 
të çdo klase, votat e të cilëve përcaktuan dhe 

senatorët përkatës. 
Nga fjalët e mësuesve koordinatorë të senateve, 
ngulmohet fort se interesimi i të rinjve për të 
qenë sa më shumë aktivë dhe për tu bërë pjesë 
e kësaj strukture ligjore, ka qenë goxha i madh 
dhe impulsiv. Këtë vit edhe mesuesit kujdestarë, 
kanë qenë një ndihmesë për senatin, pasi kanë 
dhënë kontributin e tyre që këto zgjedhje, të 
organizoheshin në bazë të protokolleve përkatëse. 
Zgjedhjet e Qeverisë së Nxënësve edhe këtë vit, 
ishin të orientuara mbi parimin e përzgjedhjes të 
nxënësve më aktivë në aktivitete jashtë procesit 
mësimor, por njëkohësisht edhe tek nxënësit 
më cilësorë gjatë procesit akademik. Vihet re, që 
në gjimnazet e qytetit ndryshe nga çdo vit, janë 
përzgjedhur deri në dy senatorë për klasë. Kjo, si 
rrjedhojë e procesit mësimor në turne. Gjithashtu, 
mësuesit shprehen se ekziston një dokumentacion 
i cili cakton rregullat e përzgjedhjes së Qeverisë 
së Nxënësve, megjithëse, vihet re një anashkalim 
i tyre sidomos këtë vit akademik në kushte 

pandemie. Bëhet fjalë për Dispozitën Normative, 
ose e quajtur ndryshe Rregullore e shkollës lidhur 
me këtë fakt, gjë e cila është respektuar në një 
pikëpamje të përgjithshme nga mbarëvajtësit 
e këtij procesi zgjedhor. “Nxënësit senatorë 
kanë qenë mbeshtetësit numër një për shkollat 
e tyre, pasi kanë ndihmuar në çdo organizim 
por jo vetëm. Janë ata, që me idetë e tyre janë 
të gatshëm të ndryshojnë atë gjë që për ta duket 
një problematikë. Ata janë treguar të gatshëm 
gjithmonë”. Këto ishin dhe fjalët e mësuesve që 
kanë vlerësuar punën e palodhur të të rinjve. 
Mesazhi që ata përcollën ishte: “Mos ngurroni të 
shprehni idetë tuaja, por jo vetëm, mos ngurroni 
të tregoni dhe problematikat tuaja”. Paçka se ka 
akoma vend për përmirësim, gjë që Qeverinë e 
Nxënësve do e çojë në pozicionin e duhur dhe të 
merituar, mund të themi se këto zgjedhje kanë 
qënë të suksesshme.

Gazetare: Brikena Topuzi 

do të vijojmë ta monitorojmë në të tilla periudha, 
duke promovuar dhe kritikuar, sipas këndvështrimit 
tonë rinor, në të mirën e qytetit.
Këshilli Rinor Pogradec qëndron ngushtë me 
zhvillimet e gazetës duke vijuar me aktivizimin 
nëpër shkolla dhe në qytet, por bashkëpunëtorët që 
kanë vendosur në dispozicion shërbimin e tyre për 

mbështetjen tonë vijojnë të jenë të shumtë. Ndaj, 
falënderojmë së pari SIG Foundation, LA dhe SDC, 
Bashkinë Pogradec me Dr.T.K.R dhe Qendrën Rinore, 
Këshillin Bashkiak dhe Zyrën Vendore Arsimore, 
Nehemiah Gateway University, Drejtoritë e shkollave 
dhe Qeveritë e Nxënësve, Shoqata ‘Unë, Gruaja’ etj.
E ndjejmë obligim, të tregojmë ndikimin tonë 

në ndryshimet që ndodhin në komunitet, apo se 
çfarë mbështetjeje na është ofruar konkretisht nga 
institucionet bashkëpunuese, sepse qytetarët kanë 
tashmë një medie të shkruar dhe të pavarur, ku mund 
të mësojnë thellësinë e gjurmëve që lenë veprat e 
kujtdo, në krahasim me fjalët e shumta. 

Kryeredaktor: Saimir Kuqo



(Intervistë pranë shtypshkronjës 
“Dija” me Z. Ilir Duka)

Sa vite ka në treg shtëpia 
botuese “Dija”?                                                                                    
Shtëpia botuese “Dija” është 
themeluar në vitin 1994 dhe ka 26 
vite në treg.
Sa botime përafërsisht ka 
nxjerrë shtypshkronja “Dija”?                                                                    
Me përafërsi mund të them që 
shtypshkronja “Dija” ka nxjerrë rreth 
1800 botime. 
Sa prej tyre kanë qenë gazeta?                                                                                                     
Gazetë ka qenë vetëm një, për arsyen 
se nuk mund të ketë më shumë se një 
gazetë që e boton një botues.
Cili është interesimi i 
pogradecarëve për të botuar, 
në krahasim me vendet e tjera, 
qoftë dhe jashtë vendit?                                                                                                      
Kur përmendim botimin e shtypur, 
mund të them që ka rënë shumë 
interesimi për arsyen se media online 
e konkurron shumë ndjeshëm 

shtypin e shkruar, gjë që ka shtuar 
të ashtuquajturin “fake news “. Kjo 
për shkak se, kur një person e boton, 
e shtyp, e shkruan, quhet diçka e 
firmosur dhe është më e prekshme, 
më e ndjeshme dhe më ballafaquese, 
gjë që tek media online ndryshon. 
Media e shkruar, është dokument dhe 
quhet më e besueshme, sepse personi 
që e shkruan mban përgjegjësi për 
çdo fjalë të hedhur në letër, kurse në 
qoftë se flasim për median online nuk 
mund të themi që ka përgjegjësi. Kjo 
për shkak se, ne si lexues nuk jemi në 
dijeni të botuesit dhe as të personit që 
e ka nxjerrë informacionin. Kështu 
që, për mua përgjegjësia publike ka 
rënë shumë ndjeshëm nga ky lloj 
konkurimi që i është bërë medias së 
shkruar, duke bërë të mundur uljen e 
interesimit të lexuesve. 
Cili është raporti juaj me 
pushtetin vendor duke qenë se 
është shtypshkronja e vetme në 
qytet?                                                                                                                                      
Në aspektin e shtypshkronjës, jo 
me pushtetin lokal, por me terrenin 

ose tregun ku operojmë jemi një 
eksponent shumë i rëndësishëm. Kjo 
për faktin se jemi shtypshkronja e 
vetme me këtë nivel cilësie, shpejtësie 
dhe kosto që nga qyteti i Elbasanit 
dhe deri në qytetin e Fierit, duke 
e bërë shumë të vështirë të haset 
konkurrenca. Në këtë aspekt, ne si 
shtypshkronjë jemi një aset i mirë i 
këtij komuniteti. 
Cili ka qenë angazhzimi i të 
rinjve në gazetën ‘Nositi’ ndër 
vite?                                             
Mund të them që angazhimi i të 
rinjve ndër vite, ka qenë shumë 
i ndjeshëm për faktin se ne jemi 

munduar për t’u lënë hapësirë për 
të botuar pa kufizim. Ne ngrinim 
rubrika dhe i administronim që të 
rinjtë të ndiheshin të aktivizuar 
drejtpërsëdrejti. Paraprakisht, kohë 
më të arta të “Nositit” kanë qenë 
atëherë kur informacioni “thithej” 
nga shkollat e mesme. Mendoj se, 
nëpëmjet shkollës së mesme kjo 
gazetë ka ecur shumë në treg. Kjo 
gjë sillte shumë të mira, sepse duke 
operuar në këtë nivel, kjo gazetë 
mund të arrinte dhe në fshat, duke 

qenë një nga të paktat gazeta që 
arrinte aty. 
A e aplikoni recensionin para 
botimit të një libri?                                                                
Recensa paraprakisht në botim, 
presupozon kur ke të bësh me një 
botim teknologjik, shkencor, fetar 
dhe shumë të tjerë të cilët duan 
një ballafaqim me një teknolog, 
shkencëtar, hoxhë ose prift, që di 
terminologjinë dhe faktet. Ai duhet ta 
lexojë në mënyrë që ti të mos gabosh 
nga ana teknike. Përgjithësisht, këtu 
botohen libra artistikë dhe sigurisht 
që ka dhe një recensë. Ka “filtra” 
shumë të ndjeshëm duke bërë që një 

botim tek ne, të kalojë në 7-8 duar për 
ta rregulluar në aspektin teknik ose 
redaksional. 
Cili është mesazhi për të rinjte 
pogradecarë?                                                                         
Ndiqni ëndrrat tuaja! Përballuni me 
sfida për t’i realizuar ato! Lexoni sa më 
shumë se libri është një udhërrëfyes i 
çmuar në jetë! 
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Hapësirë për të botuar pa kufizim

Djathtas - z. Ilir Duka, Administrator i Sh.B. DIJA, Majtas - gazetarët

Shtëpia Botuese DIJA, Pogradec 

Mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin Tetor, 
u realizua më datë 21.10.2020 në ambientet e 
Bashkisë Pogradec duke respektuar rregullat e 
vendosura për shkak të Covid-19.Të pranishëm në 
këtë mbledhje ishin gjithsej 22 këshilltarë, pra mbi 
50% e tyre. Gjithashtu të pranishëm kishte edhe 
nga:
1. Drejtoria e Shërbimeve Sociale
2. Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të 
Territorit 
3. Qendra Arsimore
4. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse
5. Drejtoria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
6. Drejtoria e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj
7. Drejtoria Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar
8. Drejtoria e Mbrojtjes dhe Kontrollit të Territorit
9. Drejtoria e Çështjeve Juridike, Prokurimeve dhe 
Aseteve
10. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore

11. Drejtoria e Mbrojtjes së 
Tokës dhe Koordinimit me 
NJA
12. Drejtoria e Emergjencave 
CIvile, Strehimit dhe 
Objekteve në Bashkëpronësi
13. Klubi Shumësportësh
14. Qendra Kulturore 
“Lasgush Poradeci”
15. Sektori i Auditit
16. Njesia e Koordinimit
Fillimisht rendi i ditës i 
publikuar përbëhej nga 13 
projekt-vendime të cilat i 
gjeni në vijim.
1. Projekt – Vendim: Për 

dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi 6% i 
fondit të kushtëzuar 
për bllok-ndihmën ekonomike për periudhën 1-30 
Shtator 2020.
2. Projekt – Vendim: Miratimin e normave, 
kritereve, rregullave dhe procedurave për marrje 
ambjenti dhe objekti me qera, për të shërbyer si 
kopshte.
3. Projekt – Vendim: Për mriatimin e kërkesës 
së personave që do të vazhdojnë procedurën e 
privatizimit të banesave shtetërore që kanë mbetur 
të paprivatizuara.
4. Projekt – Vendim: Për miratimin e titullit 
“Mirënjohja e Qytetit” Z.Ruzhdi Pulaha, Z.Mario 
Ashiku.
5. Projekt – Vendim: “Për dhënien në përdorim 
si banesë të stacionit pyjor Dardhas, në Njësinë 
Administrative Çërravë për një familje në nevojë.
6. Projekt – Vendim:  Për implementimin e 

projektit me titull “Mundësi integrimi për fëmijët 
me aftësi të kufizuara” Në përgjigje të mekanizmit 
financiar për ngritjen e shërbimeve komunitare 
nga bashkitë-Fondi Social
7. Projekt–Vendim: Për ndryshimin e vendimit 
të Këshillit Bashkiak Nr.10,11,12,13,14,15,16 datë 
28.01.2020 për miratimin e kërkesës së Bashkisë 
Pogradec së bashku me dokumentacionin ligjor.
8. Për akordimin e ndihmës financiare të Z.Kastriot 
Zeneli për shkak të dëmtimit të banesës nga zjarri.
9. Për akordimin e ndihmës financiare të Znj 
Miranda Prifti për shkak të dëmtimit të banesës 
nga zjarri.
10. Për akordimin e ndihmës financiare të 
Z.Klodian Prifti për shkak të dëmtimit të banesës 
nga zjarri.
11. Për akordimin e ndihmës financiare të Z.Lefter 
Prifti për shkak të dëmtimit të banesës nga zjarri.
12. Për akordimin e ndihmës financiare të Z.Andrea 
Cane për shkak të dëmtimit të banesës nga zjarri.
13. Për akordimin e ndihmës financiare të Znj.
Iliana Dadolli për shkak të dëmtimit të banesës 
nga zjarri. 
14. Për akordimin e ndihmës financiare të 
Z.Dhimitër Karafili, për shkak të dëmtimit të 
banesës nga zjarri.
15. Projekt–Vendim: Për miratimin e kërkesës së 
Bashkisë Pogradec, së bashku me dokumentacionin 
tekniko-ligjor, për akordimin e ndihmës financiare 
Znj.Minire Latifllari, për shkak të dëmtimit të 
banesës nga rënia e zjarrit.
16. Projekt – Vendim: Për miratimin e ndryshimit 
të vendimit Nr.87, datë 27.08.2020 së bashku me 
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Arkida Kulira

MONITORIM
Monitorimi i radhës i Mbledhjes së Këshillit Bashkiak



Propozime për zgjidhjen e problematikave të 
identifikuara gjatë sondazhit të publikuar në numrin 
paraardhës të kësaj gazete.
Problematikat e ngritura dhe propozimet per 
zgjidhjet e tyre evidentohen si me poshte.
Nga rezultatet e sondazhit shohim që 62,9% e 
banorëve ndiejnë një shqetësim për praninë e qenve 
endacakë në qytetin tonë. Hapja e një qëndre ku 
mund të strehoen këto kafshë, do të ishte zgjedhja 
e duhur për ata dhe për njerëzit. – Nga Bashkia 
Pogradec jemi informuar se problemi ka gjetur  
zgjidhje duke shtuar bazën materiale, përmirësuar 
qendrën e strehimit dhe stafin përgjegjës. 
Punësimi sezonal është një pikë tjetër e rëndësishme 
për angazhimin e të rinjve. 
Hapja e qendrave për punësim sezonal, kryesisht 
gjatë sezonit veror, siç mund të jenë qendrat e 
guidave, përveçse një eksperiencë e re dhe e bukur 
për të rinjtë është gjithashtu edhe një aftësim i 
vecantë që do i ndihmojë në të ardhmen e tyre. 
Propozimi për Krijimi i një këndi sportiv për të 
zhvilluar lojërat me dorë u jep mundësinë të rinjve 
dhe fëmijëve të mbajnë trupin në formë dhe të 
kalojnë kohë me miqtë. 
Të rinjtë në ditët e sotme kanë nevojë për një 
këshillim se si mund të krijojnë një karrierë të 
suksesshme dhe të gjatë në jetën e tyre. Hapja e 

një zyre dhe punësimi i një këshilltari për karrierën 
do të ndihmonte këta të rinj të mos bëjnë hapa të 
gabuar në karrierë. 
Në funksion të kësaj, ne kemi ndërmarrë iniciativën 
e kryerjes së një peticioni drejtuar Bashkisë 
Pogradec për ngritjen e një qendre edukative me 
katër disiplina dhe dhjetë drejtime, te quajtur Youth 
Empowerment Programme (YEP). “Kjo qendër për 
të rinjtë do të zgjidhë një pjesë të konsiderueshme të 
problematikave duke ju ofruar të rinjve shërbime të 
domosdoshme për aftësimin dhe kualifikimin e tyre 
të mëtejshëm’’ –u shpreh Z. Erion Vesho, kordinator 
i projektit ‘’Bashki të forta’’.
Sot shumica e të rinjve kanë një dëshirë të madhe 
për të hapur një biznes sado i vogël të jetë. Për të 
ngritur një biznes, një i ri ka nevojë për mbështetje 
financiare. Ky projekt do u jepte mundësinë të rinjve 
të ndjekin një prej ëndërrave të tyre. 
Megjithatë, redaksia e gazetës vijon me interesimin 
për idetë e mësipërme dhe do të publikojmë në 
numrin e radhës ecurinë e marrjes në konsideratë të 
tyre nga ana e aktorëve përgjegjës. 
Aktualisht jemi duke grumbulluar nënshkrimet 
për peticionin mbi YEP dhe presim një takim me 
Kryetarin e Bashkisë Pogradec, së afërmi do të 
publikojmë detaje dhe vendimmarrjen pas takimit.

Gazetare: Risilda Topuzi

15 veprat e markuara 
në listën e mësipërme 
janë përfshirë në botimet 
udhëzuese e përgatitore 
për Provimet e Maturës 
Shtetërore. Nga biseda e 
zhvilluar me përgjegjësen 
e sektorit të librave për 
të rritur në Bibliotekën 
e Qytetit, znj. Afërdita 
Duka, secili prej këtyre 
librave gjendet në 
Bibliotekë, por me numër 
relativisht të kufizuar 
kopjesh (mesatarisht 3-4 
kopje për secilën vepër).
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dokumentacionin Tekniko-Ligjor, për akordimin e 
ndihmës financiare Z.Sokol Jashallari, për shkak të 
dëmtimit të banesës, nga rënia e zjarrit.
17. Projekt – Vendim: Për një shtesë në vendimin 
nr.36, datë 05.03.2020 “Për miratimin e nivelit 
tëp agave të punonjësve të Bashkisë Pogradec dhe 
Ndërmarrjeve në varësi” I ndryshuar.
18. Projekt – Vendim: Për emërtimin e rrugëve të 
Njesisë Administrative Udenisht.

19. Projekt – Vendim: Për lehtësim në pagesën e 
autorizimit të karburantëve, në kuadër të situatës 
së krijuar nga përhapja e infeksionit të COVID-19.
20. Projekt – Vendim: Për miratimin e taksave dhe 
tarifave vendore, në Bashkinë Pogradec për vitin 
2021. Nga këto rezultuan si më të diskutuarat, 
Projekt-Vendimi nr.2-Propozimi i Qendrës 
Arsimore për marrjen me qera të ambienteve për 
shkollat dhe kopshtetnë njësitë administrative.

Për këtë vendim Kryetari i Këshillit propozoi 
të restaurohen ambientet egzistuese. Vlen të 
përmendet edhe shtyrja e vendimit për miratimin 
e emërtesave të rrugëve në qendrën administrative 
në Udënisht për shkak të mangësisë së 
dokumentacioneve. Pjesë e mbledhjes së këshillit 
mund të jenë të gjithë qytetarët duke respektuar 
masat e vendosura për shkak të Covid-19.

Gazetare: Risilda Topuzi

Problematika dhe zgjidhje nga sondazhi (Shtator/Tetor)

Letërsia dhe Gjimnazistët, Edicioni I
Letërsia, arti i fjalës dhe emocionit, është pjesë mjaft e rëndësishme e 
kurrikulës së gjimnazit, pasi nxit formimin intelektual dhe shoqëror të 
nxënësit. Ndaj, çdo gjimnazist zhvillon edhe provimin e detyruar të Gjuhës 
Shqipe dhe Letërsisë në përfundim të Maturës. 
Si një ish-gjimnaziste, e di fort mirë se çdo lëndë ka specifikat themelore që 
duhet t’i zotërosh për ta përvetësuar sa më mirë atë. Ndaj, detyra kryesore e 
çdo nxënësi për sa i përket lëndës së Letërsisë është padyshim: Leximi dhe 
analiza e veprave që përfshihen në programin shkollor.  Programi i tekstit 
të Letërsisë, përfshin vepra me vlerë për çdo epokë letrare, që nga Letërsia 
Antike e deri tek ajo Modernia

LISTA E LIBRAVE QË STUDIOHEN NË LETËRSINË E GJIMNAZIT

Veç kësaj, në 
bashkëpunim me 
nxënësin Laert 
Liçkollari, u mor 
informacion mbi 
disponibil itetin 
e këtyre veprave 
në bibliotekën e 
gjimnazit ‘‘Gjergj 
Pekmezi”. 

Nëse vihen re të dhënat në dy tabelat, shihet 
se në gjimnazin ‘’Gjergj Pekmezi’’ mungojnë 
shumë kopje librash, por ato që janë në 
dispozicion janë në sasi të mëdha, kurse në 
bibliotekën e qytetit janë të gjitha veprat, 
por në sasi shumë minimale. Jo vetëm si 
lexuese e pasionuar, por edhe si një ish-
gjimnaziste, mendoj se fondi i këtyre librave 
të domosdoshëm për gjimnazistët duhet 

rritur si në bibliotekën e qytetit, ashtu edhe 
në bibliotekat e gjimnazeve me qëllim që 
nxënësit të kenë në dispozicion librat në 
kohën e duhur.
I bëjmë thirrje Bashkisë Pogradec, Qendrës 
kulturore ‘‘Lasgush Poradeci’’, shtëpive 
botuese që operojnë në qarkun tonë dhe 
çdo organizate jofitimprurëse që mund 
të na ndihmojnë për të pasuruar fondin e 

bibliotekës ‘‘Mitrush Kuteli’’ dhe gjimnazeve 
të qytetit me veprat që lidhen me programin 
e Gjuhës shqipe dhe letërsisë.
Ndërkohë, monitorimi ynë dhe aspirata për 
t’u bërë pjesë e zgjidhjes, do të pasojë tek 
Edicioni i dytë i kësaj nisme, që do të botohet 
në numrin e radhës.

Gazetare: Jona Mato
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FOTONOVELA

Bashkëshorti, pasi ka konsumuar 
alkool, shkakton një diskutim të 
ashpër familjar dhe përfundon 
duke dhunuar bashkëshorten, në 
prani të vajzës së tyre, x vjeçare.

Bashkëshortja i drejtohet 
gjykatës për t’u pajisur me 
Urdhër të Menjëhershëm 
Mbrojtjeje.

Gjykata gjatë së njëjtës seancë, 
përpiqet të sqarojë origjinën e 
konfliktit dhe kërkon prezencën e 
psikologut për të asistuar vajzën 
e mitur.

Punonjësja e Njësisë për Mbrojtjen 
e Nënave dhe Fëmijëve informohet 
nga Gjykata në lidhje me rastin dhe 
trajton vajzën, duke kryer seanca 
të herëpashershme, si edhe duke 
marrë informacion nga shkolla 
(psikologu dhe mësuesi kujdestar) 
mbi ecurinë e sjelljes së vajzës dhe 
ngre vigjilencën për shfaqjen e 
shenjave post-traumtike.

Gjykata jep Urdhrin e Mbrojtjes 
dhe detyron dhunuesin 
(bashkëshortin/babain) që të 
qëndrojë për një vit 100m larg 
familjes (viktima të dhunës), si edhe 
të ndjekë programe rehabilitimi 
psiko-sociale (menaxhimi i sjelljes 
së dhunshme) dhe për kurimin nga 
varësia ndaj alkoolit.

Mbas një viti, babi u distancua 
përfundimisht nga alkooli dhe 
meritoi vlerësim pozitiv ndaj 
programit rehabilitues psiko-
social. I penduar për sjelljen e tij, 
fitoi sërish dashurinë dhe respektin 
e gruar dhe vajzës së tij.

1 2

3

4

5

6

Referenca ligjore:
Ligji Nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj 
dhunës në marrëdheniet familjare”, Neni 9 dhe 
Neni 10, i ndryshuar.

Ndihmoi për krijimin e skenarit dhe interpre-
timin ligjor av. Gerald Blacëri.

Gazetare: Irisa Mehmetllari

Koronavirusi: Çfarë ofron Instituti i Shëndetit Publik për personat e prekur 
dhe kë duhet të kontaktojmë nëse kemi nevojë?

Në këtë situatë të vështirë pandemie, çdonjëri 
prej nesh mundohet të qëndrojë i informuar 
rreth kësaj teme, sidomos kur bëhet fjalë për 
qytetin tonë të vogël. “Njësia Vendore e Kujdesit 
Shëndetësor Pogradec, është në shërbim të 
qytetarëve sipas protokollit të Ministrisë së 
Shëndetësisë, duke ofruar ndihmë mjekësore 
për kryerjen e injeksioneve dhe ndjekjen e 
ecurisë, sipas mjekimit përkatës të personave 
të identifikuar me COVID-19 edhe në familjet e 
tyre”- shprehet drejtoresha, znj. Elona Katiraj. 
Ndërkohë, ju përcjellim listën emërore të 
drejtorëve të qendrave shëndetësore që operojnë 
në qytetin e Pogradecit, të cilët janë në gatishmëri 
për ndjekjen e çdo rasti emergjent, megjithatë, 
sërish risjellim në vëmendjen e lexuesve, që të 
mbrojnë veten dhe të tjerët duke respektuar me 
rigorozitet masat anti-COVID. Duke filluar nga 
ruajtja e distancës fizike, mbajtja e barrierës 
mbrojtëse, përdorimi i dezinfektantëve dhe 
konsumimi i frutave apo barnave që rrisin 
imunitetin për secilin. Në vijim, mund të gjeni 
edhe posterin e shpërndarë nga Ministria e 
Shëndetësisë mbi masat aktuale anti-COVID.
Falënderojmë përzemërsisht stafin e palodhur 
të Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor 
Pogradec, për shërbimin e tyre në këto kushte të 
jashtëzakonshme.

LETËR       HAPUR

Vendos
maskën

Ruani
distancën

COVID-19

Lani duart
sa më 
shpesh

Të gjithë
mund të 
ndihmojmë
në frenimin 
e COVID-19

Nr. Qendra 
Shëndetësore 

Rrethi Drejtori i qendrës 
Shëndetësore 

Numri i 
kontaktit 

1 Pogradec Pogradec Silvana Bozdo 067 20 49 529 
2 Udënisht Pogradec Shpendi Seitlli 069 37 73 062 
3 Proptisht Pogradec Martin Hamolli 069 63 95 827 
4 Buçimas Pogradec Besiana Tupe 069 61 15 232 
5 Velçan Pogradec Sava Mokrëri 068 43 72 133 
6 Çërravë Pogradec Ylli Kasmollari 069 23 32 227 
7 Trebinjë Pogradec Bujar Sofi 069 72 98 862 
8 Dardhas Pogradec Eniana Haxhillari 069 67 02 955 

Gazetare
Klea Kodra

MONITORIM
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Vizito 1 ditë, Rezervo 1 muaj!   
POGRADECI NË FOKUS NGA REDI KAZERMA

Anxhela Katiraj 
Klasa XI 1

Brikena Lickollari 
Klasa XI 5

Elia Meçi
 Klasa XII 1

Elvis Kodra
Klasa XII 2

Ergi Hoxha
 Klasa XI 2

Senatorët e Gjimnazit “Gjergj Pekmezi”, Pogradec

Frosjola Malellari  
Klasa X 3

Joana Mekolli 
Klasa XII 4

Kledisa Molla 
Klasa X 1

Klevisa Likollari
Klasa X 5

Kristja Gora 
Klasa X 2

Laert Liçkollari
Klasa XI 4, 

Kryetar i Senatit

Laura Ademaj
Klasa XII 7

Matilda Kuqo
Klasa XII 5

Samanta Dervishi
Klasa XII 6

Uvejs Dervishi
Klasa X 4

Vasjana Naço 
Klasa XI 6

Xhensila Kasemllari  
Klasa XII 3

Troket stina e artë në Pogradec, natyra lufton me çdo shfaqje magjike të 
saj mëritë, lotët, ndasitë, ëndrrat e lëna pezull, por jo më pak edhe me 
frikën nga pandemia e paftuar në mesin tonë.
Për të veshur buzëqeshje shpresëdhënëse në fytyrat e banorëve dhe 
vizitorëve të qytetit tonë katër stinor përveç veshjeve të trasha dhe të 
ngrohta, ecejakeve në  shëtitoren e Pogradecit, tashmë ju shtohet edhe 
fëshfërima e gjetheve që veshin udhët me floririn e tyre stinor. Një atmos-
ferë muzëndjellëse, që zgjon artin pogradecar për të fiksuar këto çaste në 

një poezi, pikturë apo fotografi.
Pothuajse në çatinë e çdo shtëpie pikaset tymi i gatimeve tradicionale, që 
dikton një harmoni familjare ndryshe me të mirat e kësaj stine.
Muzikaliteti i gjetheve të rëna, paraprin ardhjen e festave të fundvitit edhe 
pse në kushte të jashtëzakonshme, ato e bujtin vjeshtën e 2020-të për të 
ndarë floririn e saj me miq të mirë dhe të dashur.

Gazetare: Sara Kovaçi
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Realitet dhe fantazi 
nga peneli i të rinjve pogradecarë

Andoneta Kyçyku Gabriel Bicja Joan Mato

Andoneta Kyçyku Gabriel Bicja

Joan Mato Gabriel Bicja Joan Mato
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Problematika aktuale, por edhe lajme të mira nga Njësia Administrative Buçimas

Njësia Administrative Buçimas, është njësia më e 
madhe e Bashkisë së Pogradecit, e përbërë nga 8 
fshatra dhe me një popullsi prej 19 mijë banorë. 
Shtrirja e madhe gjeografike dhe popullsia e madhe, 
natyrisht sjellin problematika nga më të ndryshmet. 
Z. Olldashi, theksoi se një nga problematikat më 
kryesore që paraqitet në Njësinë Administrative 
Buçimas, është problemi me kanalizimet e ujërave 
të zeza. Ai tha se momentalisht, në disa fshatra të 
njësisë është shtrirë linja e kanalizimeve, por në 
një masë të vogël. Gjithashtu, në fshatin Guras, 
Bashkia Pogradec prej dy muajsh po vazhdon 

me investimin në rrjetin e kanalizimeve të 
ujërave të zeza dhe shumë shpejt pritet mbyllja 
e kësaj problematike. Pas përfundimit në fshatin 
Guras, investimet në rrjetin e kanalizimeve do të 
vazhdojnë dhe në fshatrat e tjera. 
Problematika tjetër që paraqitet, është zgjerimi 
dhe rrethimi i varrezave në çdo fshat. Kërkesat për 
rrethimin e çdo varreze nëpër fshatra janë miratuar 
dhe shumë shpejt do të filloj puna për të zgjidhur 
këtë problematikë në bashkëpunim me Bashkinë 
Pogradec, me ADZM dhe Ministrinë e Turizimit.
Problematikë tjetër rezulton të jetë ndotja e 
lumenjve. Të gjithë lumenjtë që përshkojnë fshatrat 
e Njësisë Administrative Buçimas, derdhen në 
liqenin e Ohrit. Ndotja e lumenjve në zonën 
Buçimas, është një problematikë e trashëguar prej 
vitesh. Sado që pastrohet vazhdimisht, përsëri 
nuk arrihet të pastrohet 100%. Ndërgjegjësimi 
i banorëve mbetet një nga kriteret bazë për 
mosndotjen e lumenjve, pasi mbeturinat përgjatë 
shtratit të lumit hidhen pa kriter. Z. Olldashi tha 
se, duhet të kryhet një investim madhor për të 
bërë të mundur zgjidhjen përfundimtare të kësaj 
problematike, gjë të cilën Bashkia Pogradec po 
projekton prita dhe rrethime me rrjeta, të cilat do 
të ndalonin që mbeturinat të shkonin brenda në 
lumë dhe më pas të derdheshin në liqen. 
Meqënëse jemi tek ujërat, problem i mbartur prej 
vitesh ishte pastrimi i bregut të liqenit, por këtë 

vit pastrimi qe i’u bë bregut, i dha një imazh krejt 
ndryshe plazhit publik përgjatë vijës bregliqenore 
në fshatin Buçimas dhe Tushemisht. 
Problematika e radhës është ndriçimi i rrugëve. 
Në çdo fshat, ndriçimi është i pjesshëm, ka lagje 
që nuk kanë ndriçim fare. Për rreth dy muaj, 
pritet të nisë investimi për ndriçimin LED në çdo 
pjesë të fshatrave. Problematika më madhore që 
paraqitet në Njësinë Administrative Buçimas, 
është infrastruktura rrugore. Që prej herës së 
fundit ku është investuar në këtë aspect, në 
Njësinë Administrative Buçimas nuk është kryer 
asnjë investim në asfaltin rrugor. Z. Olldashi 
theksoi këtu që, Bashkia Pogradec është duke 
projektuar zgjerimin e rrugëve në çdo fshat, gjë e 
cila do të bëjë të mundur që në çdo rrugë të ketë 
trotuar për këmbësorët, pemë dhe stola. Sigurisht 
në fund asfaltimin e rrugës. Këto ishin disa nga 
problematikat në Njësinë Administrative Buçimas, 
të cilat shumë shpejt pritet të marrin zgjidhje. Fjala 
tepër pozitive nga ana e z. Olldashi për mbylljen 
ishte: “Shpresoj që kur të takohemi sërish mos 
të flasim për problematikat, por të flasim për 
investimet dhe të mirat e Njësisë Administrative 
Buçimas!”. 

Gazetare: 
Vikena 
Hoxhallari

MONITORIM

Zyra e Administratorit të Nj. Adm. Buçimas, z. Alfons Olldashi

Tashmë, nuk kemi të bëjmë më me një këngë 
fshatare, por me një fisnike të tillë. 
“Bujare” nëna, “bujarë” bijtë, “bij zotërish e 
bujarësh” ata që kërkojnë dorën e vajzës.
Fisnikët vëllezër bien në luftë. Para pallatit, 
Kostandini i vdekur gjen të motrën duke luajtur 
me fëmijët e saj. Dallohet, pra, që në krye të herës, 
një fill fisnikërie, fill i cili e përshkon baladën deri 
në fund.
Në këngën sllave e greke, hasen edhe mjedise 
tregtarësh, qiraxhish... Në këngën shqiptare, Jo. 
Vetëm kalorës fisnikë, luftëtarë me nam. Fisnikëri 
në tipare, fjalë, veprime.
Kostandinin nuk e mallkon e ëma, mbi varrin e tij 
ajo ndez dy qirinj, e përkëdhel me fjalë, të vegjlit 
e motrës luajnë para “pallatit”, kali, veshja e tij, 
kalorësi, veshja e tij... Të gjitha janë pasuruar, 
balada është pasuruar, fisnikëruar, në dallim nga 
fryma fshatare, që ndjek këngën e Halil Garrisë.
- Përsëri 9 djem e një vajzë gjejmë edhe këtu. 
Kur i vjen koha për martesë, atë vijnë e kërkojnë 
“zotërinj” nga larg, arsye kjo, që i bën vëllezërit 
të mos pranojnë. Në fund vjen një djalë i ri, trim. 
Vëllezërit prapë kundërshtojnë, me përjashtim të 
Kostandinit, i cili i jep besën nënës që do t’ia sjellë 
vajzën kur ajo të ketë nevojë për të.
Djemtë bien në luftë. Nëna, e vetme në ditën e 
përshpirtjes së të vdekurve, ndez nga një qiri 
nëpër varret e të bijve, te Kostandini ndez dy dhe 
i kujton besën. 
Ai çohet, shkon tek e motra, e cila kërcen e lodron, 
e merr, e sjell tek e ëma dhe largohet sa shikon 
kishën.
- Numri i vëllezërve edhe këtu është 9. Përmenden 
edhe 9 nuse e 9 nipër, por ata mbeten vetëm 
simbole, të cilët i japin përmasa më të mëdha 
tragjedisë familjare.
- Emri “Kostandin” shfaqet më së pari tek kënga e 
Dhoqinës, jo tek “Kostandini dhe Garentina”.
“Garentinë” e hasim në pesë variante, Jurendinë 
(Harendinë) në dy, Doruntinë e Fiorentinë në një.
Një pjesë e studiuesve të huaj, kanë vënë re në 
këngën shqiptare një përkim me emrat grekë - 
Kostandin dhe Areti, dhe e kanë mbajtur atë si 

përkthim të këngës greke. Ndërkohë, balada greke 
e “vëllait të vdekur” nuk përkon aspak me këngën 
e Halil Garrisë, por ngushtësisht me Kostandinin 
dhe Garentinën, e cila nga ana e saj shënon fazën 
e tretë të zhvillimit të baladës shqiptare të “vëllait 
të vdekur”.
“Praktika greke tregon një traditë “pak të 
konsoliduar” thotë Vrabie, një studiues rumun.
- Tek “Kostandini dhe Garentina” fillon të 
humbasë fuqia e lotëve, (si argument për ta çuar 
nga varri të vdekurin) fuqi, të cilën e merr tashmë 
Besa, fjala e dhënë.
- Fajtori për martesën larg (faj i trashëguar nga 
kënga e Dhoqinës), është Kostandini. Vetëm ai. 
Vendimin ama, e jep zonja “mëmë”. Faji është 
edhe i saj. Kjo, është me ç’duket, arsyeja pse 
mallkimi është zhdukur. 
Në këngët simotra ballkanike, nëna vazhdon të 
mallkojë. Në këngën tonë, ajo nuk mallkon kurrë. 
Vajton duke i kujtuar fjalën e dhënë. Vajtimi pra, 
ngre të vdekurin nga varri, jo mallkimi.

- Kostandini ngrihet vetë nga varri, nuk e çon 
as Zoti e as ndonjë shenjt tjetër. Faza e tretë e 
zhvillimit të baladës, bën “zhdukjen” e Zotit nga 
balada jonë.
- “Të do mëma”
Kështu e justifikon Kostandini arsyen e shkuarjes 
tek e motra. Besën së ëmës i’a kishte dhënë, kështu 
që shfaqja para së motrës me “të vemi te nëna”, 

është e kuptueshme.
- Në pak variante hasim zogj lajmëtarë. Me gjasë, 
këngëtarët e ndryshëm nuk u kushtojnë rëndësi 
atyre si shenja të kobshme; kënga është e mbushur 
me të tjera të tilla. 
“Shpatulla me myk”, “flokë me pluhur”, “dritare të 
mbyllura”, “vëllezërit ku janë?”. 
Shenjat, në ndryshim nga Halil Garria(personazhet 
e të cilit ishin më tepër fshatarë dhe ato të 
kobshmet që sheh motra ishin më tepër materiale), 
përqëndrohen tashmë kryesisht mbi kalorësin, 
mbi fisnikun, mbi luftëtarin.
- “Me kë erdhe ti moj bijë?”
Pyetje e qëllimshme, që nëna(e pas saj dëgjuesi, 
lexuesi) të mësojë prej gojës së vajzës se “e ka 
sjellë Kostandini i vdekur”. 
Ky është përfundimi logjik i gjithë baladës, 
përfundim i cili ekziston në 100% të varianteve te 
“Kostandini dhe Garentina”.
Pagane dhe e papërpunuar në fillimet e saj, balada 
shqiptare e “vëllait të vdekur” mori me kalimin e 
kohës tipare të tjera. Edhe pse tragjike në thelbin 
e vet, ajo përçoi ndër breza dashurinë e njeriut 
për njeriun. Pa dyshim, tradita shqiptare e kësaj 
balade, ka dhënë një kontribut të rëndësishëm 
në gjithë traditën e pasur poetike të popujve 
ballkanikë.
*   *   *
Në katër numrat e deritanishëm të gazetës, u 
përpoqëm të japim një tablo të plotë të një prej 
baladave më të hershme, më të përhapura e më 
të diskutueshme në Ballkan. “Kostandini dhe 
Garentina”, shënon fazën e tretë dhe të fundit 
të ciklit shqiptar të kësaj balade. Shpresojmë 
sinqerisht të kemi zgjuar tek Ju, interesin për 
këngët e moçme shqiptare dhe folklorin tonë të 
pasur deri në pafundësi. 
Një falënderim të madh për të gjithë Ju!

Legjenda e Kostandinit dhe Garentinës

Klemend Guçi 
Mësues,Gjimnazi 
“Gjergj Pekmezi’’, 
Pogradec
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Për mësuese Elonën
Nuk e di se sa e vështirë mund të jetë të luash rolin 
tënd, por e di se një njeri si ty, mund t’ia dalë. Çdo ditë 
është dita e duhur për t’i shprehur mirënjohjen një 
mësueseje si ty, për punën e mundueshme që bën. Çdo 
letër falenderimi është një mënyrë për t’i treguar një 
mësuesi, sesa i rëndësishëm dhe i përkushtuar ka qenë 
ndaj nesh. 
Të falënderoj përzemërsisht dhe të përgëzoj për punën 
e palodhur!

 Me respekt M. Bakollari Kl.Vll

Për të gjithë
Nganjëherë të gjesh fjalët e duhura është e vështirë. 
Nganjëherë dhe të kuptosh të tjerët është e vështirë. Unë 
nuk e di se si mund të ndiheni ju në këto momente, nëse 
jeni të lumtur uroj që kështu të jeni gjithmonë, por nëse 
jo, dua t’ju them se sado të errëta dhe të dendura të jenë 
retë e së sotmes, gjithnjë do të ekzistojë një fije e artë 
drite dhe shprese për të cilën duhet kërkuar. Jeta është 
një telajo e madhe. Hidh mbi të ngjyrat që mundesh, 
dhe kurrë mos u dorëzo                                         

Kristja

Për heronjtë e “Luftës së tretë botërore”.
A mjafton falenderimi për heronjtë e uniformave të bardha?! Të gjithë flasim për “luftën” por askush nuk flet për 
“heronjtë”. Pse? Cila është arsyeja? Apo jemi mësuar të vlersojmë fjalët dhe jo veprat?! Themi që jemi në luftë por 
kemi harruar kush lufton në të vërtetë! Ku e gjeni vullnetin, forcën për të nisur dhe një mëngjes tjetër i cili të çon drejt 
armikut? Qëllimi juaj nuk është lufta me të apo jo, por shpëtimi dhe i një jete tjetër nga gllabërimi i vdekjes. Po jeta 
juaj? Asnjëherë se keni menduar? Gjithmonë keni ecur drejt rrugës së frikshme ku armiku i padukshëm vret çdo njeri 
të mundshëm çdo ditë. Jeni vërtet shumë të fortë, jeni vërtet heronj që luftojnë hapur në fushëbetejë. Faleminderit 
për guximin, forcën, vullentin, punën e palodhshme dhe për çdo hap që hidhni! Faleminderit që jeni pranë nesh! 
Faleminderit që ekzistoni!

Vasjana Naco

Për shoqet e zemrës, për të gjitha miket e mia, ato që gjithmonë ishin pranë meje dhe që besuan tek unë në çdo 
moment. Të kesh një shoqëri të tillë të ndërthurur me kaq pozitivitet dhe dashuri është një bekim. Jam shumë e 
lumtur që jeni pjesë e jetës sime.

 L.

Për 7 mikeshat më të mira
Një mike e mirë është strehëza e ngrohtë ku zemra jonë 
gjen qetësi në çdo ditë të vështirë, por e dini që kam 7 
mikesha të tilla? Ndoshta kanë karaktere të ndryshme, 
por ajo e cila i bashkon është mirësia e zemrës. Vërtet 
jam me fat që i kam njohur, vërtet jam me fat që kam 
pranë vetes 7 shpatulla të ngrohta dhe të sigurta, 
prandaj një falenderim i veçantë shkon për ato, të cilat 
kthehen buzëqeshja ime edhe në ditët më të zymta të 
jetës time. Faleminderit për sinqeritetin, besnikërinë 
dhe dashurinë tuaj, faleminderit që ekzistoni mike.

Vasjana Naco

Për të veçantët, mësuesit e 9-vjeçares.
Eh, 9 vite si 9 ditë me ju mësues, ikën si dritë. Ishit 
miqtë tanë, mbështetës e kërkues, herë qeshnim e herë 
seriozë, ama kurrë të mërzitur. 
Të falënderosh është pak për punën tuaj, çdo ditë plot 
dëshirë shpjegonit mësimin nga fillimi e deri në fund. 
Çaste të veçanta që tani janë memorie për ne. 
Sa keq që nuk mund të hyjmë në ato klasa si nxënës. 
Ç’mall e nostalgji!

E. XH

Kështu pra, gjyshi, me sytë e përlotur po shfletoj edhe një herë shkrimet e tua. Poezitë aq modeste, por të shkruara 
me aq shumë dashuri, rrëfimet plot nostalgji për vendlindjen e fëmijërinë, shprehjet popullore e fjalët e urta, tregimet 
humoristike që na tregoje mbrëmjeve. 
 Kjo është e gjithë bota jote, këtu merr jetë çdo fjalë e çdo kujtim i joti. Më ke lënë pas një pasuri kaq të çmuar 
kujtimesh të përzemërta, tek të cilat po gjej forcën të përballem me mungesën tënde. 
Ti më thoje gjithmonë se e vetmja mënyrë për të pranuar trishtimin që sjell vdekja, është ta shohësh atë si një jetë të 
plotësuar. Unë dua të besoj se ti largohesh i plotësuar, me dashurinë e familjes dhe të miqve, duke ndjekur pasionin 
tënd deri në ditën e fundit. Në sy kam të fiksuar buzëqeshjen tënde, në vesh më kumbojnë fjalët dhe këshillat e fundit. 
E nëse do t’i vendos një qëllim jetës sime, është që ashtu si më ke mësuar ti, të kaloj çdo ditë duke bërë gjërat që 
dashuroj, duke dhuruar tek njerëzit, pjesëza të kohës e vetes sime. Kështu njeriu “rron” vërtet.
Çdo ditë më merr malli të të kem pranë meje!

Prehu i qetë gjyshi, të dua shumë…                                                                                                                             Anonim



Njoftim nga ‘Punë Shtëpie’
Këshilli Bashkiak Pogradec në bashkëpunim me SHGPAZ, sjell në 
vëmendjen e gjithë grave dhe vajzave pogradecare, nga qyteti dhe 
njësitë administrative, që të mos ngurrojnë të bëhen pjesë e ‘’Punë 
Shtëpie’’, projektit më të fundit në Pogradec, i cili i ka sjellë zonës 
një mundësi më shumë për të promovuar guzhinën tradicionale dhe 
punimet artizanale.
Për të gjithë të interesuarit, jeni të lutur të kontaktoni në adresën e 
redaksisë së gazetës, ose tek sipërmarrësja e kësaj ideje, znj. Shpresa 
Blacëri -  email: intelektintelekt@yahoo.com 
Kryeredaktor: Saimir Kuqo
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KUADRAT INFORMATIV

Mirëpresim website-n e ri të gazetës “Letër e Hapur”
Vjen website i gazetës “Letër e Hapur” me një format të ri, me informacione të 
përditësuara, artikuj të kategorizuar sipas rubrikave dhe të gjithë numrat aktualë të 
gazetës, të ngarkuara në format shfletosës.
 Gjithashtu, motori i kërkimit ju lehtëson gjetjen e informacioneve nëpërmjet fjalëve 
kyçe.
Për më shumë, ju ftojmë të frekuentoni online website-n e gazetës “Letër e Hapur” 
(skanoni QR code)

Së shpejti në Televizionin SOT7, rikthehet pas disa vitesh 
formati “60 Minuta”. Në këtë format, pritet të diskutohen 
çështjet politike më të nxehta të ndodhura gjatë javës. Të 
ftuarit dhe personazhet e ndryshme, do i japin zë debatit 
nëpërmjet argumentave përgjatë  60 minutash televizive. 
Pritet, që ky format të ngjallë frymën debative, për çështje të 
ndryshme që kanë interes mbi opinionin publik.

Emisioni “60 Minuta”, do të shfaqet javën e parë të muajit 
dhjetor në ekranin e Televizionit SOT7, ku përveç të ftuarve 
në studio dhe publiku do të marrë pjesë në të, nëpërmjet 
mesazheve të tyre lidhur me temën që do të trajtohet dhe 
pyetjet që këta të fundit do i drejtojnë të ftuarve. Ky format 
televiziv do të moderohet nga gazetari Armand Braho

Për shokun tim të ngushtë
Ti me të vërtetë je një dhuratë e rrallë, një gjetje e rrallë. Je shumë besnik dhe i përkushtuar, mbrojtës dhe i palëkundur 
në besimin dhe gati për të dhënë një dorë ose një krah. Ti je shumë i dashur për mua. Ti i kupton kohët kur unë jam 
thjesht “i dëshpëruar” dhe del nga dita jote për ta bërë ditën time pak më të bukur me zgjuarsinë tënde. Ti më ke 
ndriçuar jetën në kaq shumë raste saqë nuk mund të filloj t’i tregoj këtu. Pra, disa mund ta hapin derën e shpirtit të 
tyre për njerëz të tjerë dhe kjo është pikërisht ajo që ti ke bërë për mua. Kështu që do ta mbyll duke thënë: “Ti je kaq 
i veçantë dhe unë dua të të falënderoj që je vetvetja.”

Anonim

KUADRAT INFORMATIV
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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.

1 Gjeni fjalët e fshehura pas 
gjëegjëzave të mëposhtme. 
Zgjidhjet mund të jenë edhe 
dyfjalëshe dhe pranohen 
sinonimet e tyre.

1. Një vozë vulosurë, e bardhë si mualebi, 
   gjysma me verë, gjysma raki.   ________________________________ 
2. Një kuti plot thëri. ___________________________________________
3. Ha e ha, e bythë s’ka. ________________________________________
4. Katër motra ndiqen, ndiqen e s’përpiqen. _____________________
5. Kokën në dhet, këmbët mbi dhet. ____________________________
6. Rrumbullak, strumbullak, me ca flutura në bark. ______________
7. Një kamare, plot sqepare. ____________________________________
8. Pesëdhjete nuse me buzë të kuqe. ______________________________

Fituesja e 
“FITON KUSH DI” 
e numrit të kaluar: 

Zhuljeta 
Kalkollari


