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Të ndjekësh ëndrrën

Gjasat janë se në një pikë të jetës tënde do të 
humbasesh, nuk do të marrësh pikët që dëshiroje 
në provim, nuk do të japësh maksimumin në 
konkursin e këngës apo kërcimit, mbase edhe 
do ta turpërosh veten, por këto dështime janë të 
pashmangshme, janë pjesë e jetës së njeriut,  e 
rëndësishte është ta pranojmë këtë fakt edhe mos 
stepemi prej tij. Mos stepemi nga frika e dështimit, 
nëse dështon do të thotë që ke provuar e për mua 
kjo është një fitore, të provosh diçka të re edhe të 
marrësh pozitivet prej saj është një fitore. Mbase ti 
nuk fitove në zgjedhjet e presidentit te senatit, por 
fitove eksperiencën e të folurit në publik, madje 
duke dëgjuar fjalimin fitues ti mund ta përdorësh 
këtë eksperiencë për të përvetësuar aftësitë e tua, 
por jo të ndalesh. 
Është në dorën tuaj se çfarë qëndrimi do të mbani 
pas dështimit, mund të shkatërroni veten e të 
dorëzoheni, ose qëllimet edhe ëndrrat tuaja mund 
të rilindin, mund ta shihni si një mundesi ose si një 
fatkeqësi, e gjithë kjo varet nga ju, gjithë rrjedha 
e jetës dhe rruga drejt realizimit të ëndrrës pas 
dështimeve varet nga ju. Mos e shikoni dështimin 

si një shënjë për të ndaluar, por si një fazë 
përgatitore për një fitore akoma më të madhe se 
ajo që ëndërronit.
E ku qëndron e bukura e vetë jetës pa rrezikuar?! 
Çfarë vlere ka një jetë  monotone, në jetë që se 
jeton por thjesht ekziston?  Janë uljet dhe ngritjet 
ato që na kujtojnë se jemi duke jetuar e jo thjesht 
duke ekzistuar. Vështirësitë janë pjesë e sfidës së 
realizimit të një ëndrre, po mos ishin ato ne nuk do 
ta shijonim  fitoren, janë ato që e bëjnë fitoren ose 
realizimin e një ëndrrë kuptimplotë. 
Ato çka na motivojnë për ditë më të bukura janë 
ëndrrat tona, plotësimi i tyre. Ndonëse jeta në një 
mënyrë apo një tjetër duket sikur ka qëllim të na 
i hedhë poshtë ato, të qëndruarit besnik ndaj tyre 
tregon se sa të fortë jemi ndaj erërave te furishme të 
jetës e ndaj opinioneve të njerëzve që na rrethojnë. 
Sa për këtë pjesë do t’ju thoja të mos dëgjonit 
njerëzit që ju thonë se çfarë të bëni me jetën tuaj, 
degjoni disa këshilla por dijeni se askush nuk e 
di se kush jeni ju në të vërtetë, askush nuk e njeh 
potencialin tuaj të vërtetë, as ju vetë nuk e dini se 
çfarë jeni të aftë të bëni, derisa ju jepet mundësia të 

shfaqni aftesitë tuaja. Mos stoponi nga 
fjalët e askujt por besojini forcës suaj të 
brendshme dhe dëshirës per t’ja arritur 
qëllimit. 
Vetëm se jeta në guaskë është e sigurt 
s’do të thotë të pranoni të jetoni brenda 
saj, ti je bërë pë   r gjëra të mëdha e me 
këtë fjali duhet ta nisësh çdo ditë të jetës 
tënde. Ti e meriton jetën që ëndërron, 
mos ju frikëso rrugës por gëzoju 
qëllimit! 
Nuk duhet t’ju frikësohesh dështimit, 
por fakti se një ditë kur të jetë shumë 
vonë, do të ktheni kokën pas e do 
të shihni gjithë ëndrrat që i latë të 
shuheshin , gjithë  aftesitë qe nuk i vutë 
në përdorim, gjithë idetë që nuk i vutë 
në zbatim, gjithë talentet që i mbajtët të 
fshehura deri sa i humbët , ate ditë do 
ta kuptoni se dështimi më i madh ishte 
fakti që nuk provuat të dështoni.
Mary Mcleod Bethune ka thënë: “Teksa 
jemi të rinj, ne kemi një potencial të 
fuqishëm në vetvete, ndaj duhet të 
kemi kurajon të ndryshojmë ide dhe      

metoda të vjetra në mënyrë të tillë që të 
mund të drejtojmë fuqinë e tyre në finalizime të 
suksesshme”. Rini, bota ka nevojë për ty, ka nevojë 
për potencialin, për aftësitë e tua, pra ajo çka i 
nevojitet botës është realizimi i ëndrrave të tua. 
Bota ka nevojë që       ti të japësh maksimumin, ka 
nevojë të mposhtësh ndrojtjen e të tregosh se çfarë 
fshihet brenda atij djaloshi apo vajze të turpshme, 
mendoje kështu; botës i nevojitet realizimi i 
ëndrrave të tua. 
Hape televizorin dhe shiko çdo njeri të suksesshëm, 
duhet të kuptosh se suksesi i tij/saj nuk erdhi 
brenda ditës, mendo sa netë mund të ketë kaluar 
duke thënë se s’kam per t’ia dalë kurrë, mendo se 
në vendin ku gjendesh ti tani është gjendur ai ose 
ajo kohë më parë dhe nëse ti ia del të mposhtësh 
frikërat e mos ju druhesh dështimeve, ka gjasa 
te bëhesh akoma më  i suksesshëm se ai. Provo, 
deshto, ngrihu por kurrë mos ju largo rrugës 
që të çon drejt realizimit të ëndrrës. Jeta është e 
shkurtër, bëj ate çka je e apasionuar të bësh, provo, 
rreziko dhe fokusohu në qëllimet e tua, por kurrë 
mos hiq dorë nga ndjekja e ëndrrave të tua.

Kryeredaktore: Dea Xhemollari

Firmosja e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet KRP dhe Bashkisë Pogradec

Vështirësi mes vështirësish
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-Periudhë testesh: Si menaxhohet kjo 
situatë mes ngarkesës dhe orëve të pakta 
mësimore? 
Vendi ynë sot po ecën drejt një rruge të pa shkelur 
më parë, e sidomos kur vjen fjala për arsimin. 
Kushtet e vështira të shkaktuara nga COVID-19 
po bëhen barrierë për funksionimin normal të 
mësimdhënies, veçanërisht në përfundim të tre-
mujorit të parë në arsimin parauniversitar.  
Si zhvillohet mësimi dhe sa është ngarkesa 
e nxënësve dhe mësuesëve njëkohësisht? 
Pamjaftueshmëria e kohës në orët mësimore dhe 
mësimet voluminoze janë një problem i prekshëm 
tashmë në thuajse gjithë shkollat e Shqipërisë. 
Periudha e testimeve dhe dorëzimit 
të punës së portofolit për nxënësit ka qenë 
gjithmonë disi stresuese, por këtë herë vështirësitë 
janë dyfishuar dhe përballja me këtë sfidë, në dukje 
e parëndësishme, po sjell shumë pakënaqësi. 
Qëndrimi nën presion se nga çasti në çast mund të 
pritet një mbyllje e dytë, çka do të thotë rikthimi i 
praktikës së mësimit ‘online’ ka bërë që nxënësit 
dhe mësuesit të parapërgatiten dhe si rrjedhojë të 

shtohet puna për të dyja 
palët. Në disa raste mund 
të përmenden ulje të 
performancës apo krijimi 
i boshllëqeve si pasojë e 
faktorëve të ndryshëm të 
lartpërmendur.
Si mund ta 
manaxhojmë këtë 
situatë? 
Duke qenë se kjo situatë 
e jashtëzakonshme na 
ka detyruar të marrim 
këto masa, atëherë me 
anë të koordinimit të 
punës së mësuesëve 
ndërmjet tyre dhe 
ndihmesa e ndërsjelltë 
në marrëdhënien mësues-nxënës do të lehtësojë 
mjaftueshëm gjendjen dhe do të pengojë që 
rrethanat të bëhen dërrmuese. Peripecitë janë 
pjesë e jetës sonë tashmë dhe përballimi i tyre me  
stoicizëm është i domosdoshëm për këdo që 

dëshiron të vazhdojë këtë rrugë, sepse në fund të 
tunelit ka gjithmonë dritë dhe nëse të gjithë së 
bashku bëhemi për njëri-tjetrin, kjo dritë do të 
preket më shpejt e me më pak komplikime!

Gazetare: Klea Kodra

Orë mësimi nën masat anti-COVID 19, Gjimnazi “Gjergj Pekmezi”
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Projektet fituese në ndihmë të komunitetit
Në kuadër të nismës të organizuar nga Youth Speak 
Albania - Një faqe e re për komunitetet lokale, këtë 
vit edhe dy gjimnazet e Pogradecit u bënë pjesë 
e këtij organizimi për realizimin e projekteve që 
do konsistonin në ndihmë të komunitetit, me 
përkrahjen e Agjensisë Zviceriane për Zhvillim 
dhe Bashkëpunim  (SDC)  dhe financim nga LEVIZ 
Albania.

Gjergj Pekmezi
Çdo grup përkatës pasi mori pjesë në katër 
trajnime të zhvilluara online nga trajnerë të 
specializuar, bëri strukturimin  dhe përzgjedhjen 
e  idesë përfundimtare. Projektet e paraqitura nga 
gjimnazi ‘Gjergj Pekmezi’ ishin të një natyre të 
njëjtë, por të konceptuara ndryshe. Synimi ishte të 
realizohej një projekt për komunitetin e nxënësve 
të shkollës, me anë të së cilit do të krijohej: një sallë 
e rinovuar me materiale të reja dhe të riciklueshme, 
një kënd çlodhës  për nxënësit, një kënd pune me 

tavolina për realizimin e projekteve  shkollore në 
grup, një kënd leximi e debati me një bibliotekë të 
lëvizshme dhe një hapsirë kushtuar realizimit të 
skenave teatrale dhe dramave shkollore. 
Gjimnazi ‘Gjergj Pekmezi’ sapo është 
rikonstruktuar, por ende i mungon një mjedis 
çlodhës, argëtues dhe edukativ, ku nxënësit 
të kalojnë kohë edhe pas mbarimit të procesit 
mësimor. Godina e shkollës ofron një hapësirë 
të konsiderueshme, që mund të shfrytëzohej 
për idenë fituese. Kështu u koncepua ideja për 
krijmin e aiStudio (always inspired studio) nga 
imagin’eers(imagine+engineer ) nga nxënësit: 
Laert Liçkollari, Ledisa Spahi, Irisa Mehmetllari, 
Egzona Elezi dhe Enxhi Muço. Ideja u mor në 
konsideratë nga drejtuesit e shkollës, por jo vetëm. 
Krijimi i një salle shumëfunksionale për nxënësit 
e shkollës, në të cilën këta të fundit do të kenë 
mundësinë të promovojnë punët e tyre, të kalojnë 
kohën e lirë në mënyrë produktive dhe të bëhen 
pjesë aktive në të mirë të komunitetit shkollor.
Muharrem Çollaku 
E njëjta procedurë u ndoq edhe në gjimnazin 
‘Muharrem Çollaku’, ku fitoi grupi ‘Enkelanasit 
e Rinj’, i përbërë nga 4 vajza: Idva Pere, Dea 
Xhemollari, Marena Mangëri dhe Xhoia Bushi. 
Ideja u titullua ‘Identitet i ndricuar’. Po çfarë 
përfshin kjo ide? Synimi qëndronte te dëshira për 
të rikthyer në vëmendje të qytetarëve trashëgiminë 
unike kulturore të qytetit të Pogradecit. Problemi i 

parashtruar ishte mospromovimi i mjaftueshëm i 
vlerave kulturore të qytetit ndër vite, që vinte 

nga shkaqe të shumta si neglizhenca e qytetarëve 
dhe pushtetit vendor, mungesa e buxhetit dhe 
periudha e gjatë që janë lënë në harresë. Më pas një 
sërë pasojash vinin si: humbja e unitetit të qytetit, 
turizmi (ekonomia e paplotësuar) dhe mungesa e 
informacionit për të rinjtë mbi traditën vendase në 
të mirë të komunitetit shkollor, ishte e nevojshme.
Grupet fituese në dy gjimnazet e qytetit fituan 
100 mijë lekë të reja për implementimin e idesë 
së projektit të tyre në komunitet. Për realizimin 
e këtij projekti janë përfshirë edhe disa nxënës të 
tjerë të shkollës, si kontribues. Puna për projektin 
është e vazhdueshme. Synohet të arrihet qëllimi në 
mënyrën më të mire të mundshme.

Gazetare: Ledisa Spahi & Idva Pere

Emri i grupit, Gjimnazi Gjergj Pekmezi

Titulli i projektit Gjimnazi Gjergj Pekmezi

Rroke Shkencën ‘Siç di ti’
Startoi edhe këtë vit olimpiada “Rroke Shkencën” 
për vitin e 2-të radhas. ‘Rroke Shkencën’ është një 
olimpiadë e organizuar nga “Laboratori i Dijes”, 
midis shkollave të mesme të Qarkut Korçë. Nxënësit 
e 24 shkollave të mesme testuan njohuritë e tyre në 
fushën e shkencave sociale,  fizikës,  matematikës,  
informatikës dhe biokimisë, për 5 ditë me radhë. 
Skuadra që përfaqëson shkollën është e përbërë 
nga 5 nxënës të të treja viteve të shkollës së 
mesme të zgjedhur nga mësuesit përkatës sipas 
nivelit të tyre. Vitin e kaluar ka qenë hera e parë e 
organizimit të kësaj olimpiade. Një fillim maratonë 
me pjesëmarrës 24 shkolla të Qarkut Korçë. 
Në fund të olimpiadës, u zhvillua ceremonia e 
ndarjes së çmimeve. Në këtë ceremoni ishin të 
pranishëm përfaqësues të pushtetit lokal, të DAR-
së, pedagogë, studentë, mësues, nxënës dhe të 

ftuar të tjerë. Çmimin e parë të olimpiadës “Rroke 
Shkencën” e fitoi shkolla “Muharrem Çollaku”, 
Pogradec, me çmim të dytë u vlerësua shkolla e 
mesme e përgjithshme “Raqi Qirinxhi”, Korçë dhe 
me çmim të tretë kolegji “Preka”. 
Këtë vit, olimpiada u organizua nën protokollin 
anti-COVID, me pjesëmarrës 19 shkolla. Ditën e 
parë të olimpiadës shkollat testuan njohuritë e 
tyre në fushën e shkencave sociale, ditën e dytë 
njohuritë e tyre në biokimi, ditën e tretë në fizikë, 
të katërtën në informatikë, ditën e pestë në 

matematikë dhe ditën e gjashtë dhe të fundit u bë 
ndarja e çmimeve. Këtë vit vendin e parë e fitoi 
kolegji “Preka”, vendin e dytë shkolla jopublike 
“Nehemia”, Pogradec, të tretin shkolla e mesme e 
përgjithshme “Raqi Qirinxhi” dhe çmimin e nderit 
e fitoi shkolla ‘Gjergj Pekmezi’ si edhe disa shkolla 
të tjera të cilat u vlerësuan me çmim inkurajues. 
Këto arritje tregojnë se situata në të cilën ndodhemi 
nuk i pengojnë nxënësit të përkushtohen dhe të 
tregojnë dijet e tyre.

Gazetar: Fabio Pashollari

Mënyra si ta vrisni ‘kundërshtarin tuaj’- Libra motivues në një kohë aspak të tillë
Të gjithë jemi të vetdijshëm se pandemia na ka 
bllokuar dhe kjo s’është për fajin tonë. Ndonjëherë 
duket sikur gënjejmë veten me idenë se një ditë të 
afërt kjo mjegull do të fshihet dhe ne do të zgjohemi 
nga ky makth, i cili po shpërndan shumë energji 
negative përreth. Sigurisht, ka pasur edhe ditë më 
të mira, por fundi i botës nuk ka ardhur ende. Kemi 
dhe shumë për të vuajtur! 
Disa njerëz janë shumë të zotë për t’u përshtatur 
me kushtet e reja të të jetuarit dhe këtë periudhë 
e kalojnë me shumë sportivitet, kurse të tjerë 
kaplohen nga depresioni e ankthi në këtë kohë të 

zymtë antimotivuese. Ndoshta virusi, ka fituar një 
betejë, por lufta s’ka mbaruar akoma dhe ç’është më 
e rëndësishmja, ne nuk e kemi bërë akoma lëvizjen 
tonë. Nëse po kërkoni për mënyra si ta vrisni 
‘kundërshtarin tuaj’ me stil dhe delikatesë, atëherë 
bëjeni atë të ndihet inferior dhe i pafuqishëm për 
t’ju ndikuar. Ekziston një mënyrë shumë e lehtë 
për ta arritur këtë; 
Atë që s’mund ta arrijë dora e njeriut, e prek 
shpirti i tij. Anna Quindlen thotë: ‘Librat janë 
aeroplani,treni ,rruga. Ata janë destinacioni dhe 
udhëtimi. Ata janë shtëpia’. Zgjidhja më e mirë 

për të luftuar stresin dhe për të kaluar një kohë 
sa më produktive është t’i dhuroni vetes një kohë 
të këndshme në shoqërinë e disa librave që do iu 
frymëzojnë në ditën tuaj.
Më poshtë ju paraqesim një listë të librave që do 
ndryshojnë pikëpamjet tuaja 1800, do ju lënë 
mbresa të papërshkrueshme dhe më e rëndësishmja 
do t’ju motivojnë për të ecur përpara.
Të bëhesh nga Michelle Obama - Një rrugëtim 
motivues drejt suksesit,libri autobiografik i ish-
Zonjës së Parë na mëson se asgjë s’është e 
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Vendi i II-të: Gjergj Pekmezi
Vendi i III-të: Themistokli 
                             Germenji
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pamundur nëse beson në ëndrrat e tua dhe 
punon fort për t’i bërë ato realitet.
‘Everything is f*cked’  &  ‘Arti i brishtë i 
not giving a F*ck’ nga Mark Manson- Dy 
libra shumë pesimistë në pamje të parë, por 
me një forcë optimiste për shpresën, kuptimin 
e jetës, qëllimin e ekzistencës njerëzore, 
ndjekjen e ëndrrave dhe lëkundjeve shoqërore.
Triologjia “Milenium” nga Steig Larsson 
– Një varg historish që do iu mbërthejnë me 
magjinë e Larssonit në skutat më të errëta 
të krimit suedez, mbuluar me mistere dhe 
aventura të papërsëritura. ‘Burra që urrenin 
gratë’ , ‘Vajza që luante me zjarrin’ dhe ‘Vajza 
që ngacmoi folenë e grerëzave’ janë një zë i 
fuqishëm që ngrihet kundër dhunës ndaj grave  
-Këtë libër e gjeni edhe te Biblioteka Rinore 
pranë Qendrës Rinore.
Ana Kanerina nga Tolstoi – Një histori 
dashurie e ndaluar në Rusinë e kohës, e 
destinuar të shkatërrohej nga presioni 
shoqëror, ndërthur një mozaik të klasave dhe 
mendimeve të shoqërisë njerëzore.
Krenari dhe Paragjykime nga Jane Austen – 
Një roman që lexohet me një frymë. A ka dashuria 
krenari dhe paragjykime?
‘Amelia,vajza që nuk ekzistonte’, ‘Çelësi i 

Sarës’, ‘Djali me pizhame me vija’, ‘Ditari 
i Ana Frank’ - Libra rrëshqethës që japin një 
pasqyrë të gjallë të krimeve naziste gjatë Luftës së 
dytë botërore.
Lojërat e Urisë nga Suzanne Çollins -Një 
libër prekës, ku eksplorohen pasojat e luftës dhe 

dhunës në brezat e ardhshëm.
Klubi 5 i mëngjesit nga Robin Sharma- Në 
këtë libër do të mësoni se si ndihmon zakoni i të 
ngriturit herët njerëzit e suksesshëm të arrijnë 
rezultate të mahnitshme. 

Gazetare: Irisa Mehmetllari

MONITORIM

Çfarë nuk shkoi si duhet në këtë vit shkollor? Një 2020-të ndryshe...
Gjithçka ndryshoi në këtë vit, mund të quhet një 
vit i mbrapsht. Në fillim, një tërmet, më pas një 
virus që ndryshoi rrjedhën e jetës së njerëzve kudo. 
Preku fusha të ndyshme të jetës, por parësore 
për ne të rinjtë është kontakti që pati ky virus, 
me shkollën, me arsimin dhe tek vetë nxënësit. 
Viti shkollor 2020-2021 ndryshoi si mënyrën e 
qëndrimit në shkollë duke iu përmbajtur masave 
anti-COVID, po ashtu edhe mënyrën e organizimit 
dhe zhvillimit të orës së mësimit. 
Por si u prit kjo nga nxënësit?
Pritshmëria kundrejt nxënësve ishte pozitive, duke 
menduar se rikthimi në ambientet e shkollës do të 
ishte më e mira e mundshme për ta. Të gjithë po 
fillonin të pështateshin me masat anti-COVID, por 
problemi qëndronte tek mënyra e zhvillimit të orës 
së mësimit. Disa mendojnë se gjashtëdhjetë minuta 
një lëndë dhe tre orë në ditë nuk mjaftojnë  për të 
kuptuar të gjithë mësimin në klasë, por duhet edhe 
një mirëpërgatitje paraprake në shtëpi, vetëm në 
këtë mënyrë mund të arrihej që lënda të zhvillohej 
normalisht dhe të kuptohet nga nxënësit.                                          
‘Jam në rregull me masat anti-COVID, por kaq 
pak kohë nuk mjafton për të kuptuar mësimet e 

vështira, duhet një punë e madhe e jona në shtëpi, 
në të kundërt asgjë nuk funksionon’. –u shpreh një 
maturant.
Ankesa të shumta janë edhe për 60-të minutëshin e 
orës i cili mjafton vetëm për shpjegimin e mësimit, 
por jo për të punuar ushtrime duke u praktikuar, 
dhe për të kontrolluar njohuritë e marra nga vetë 
nxënësi. Jo vetëm që nuk arrihet për praktikim 
të ushtrimeve, pasi kjo mund të rikuperohet me 
punën individuale të nxënësve në shtëpi, por kur 
kryhet një test përmbledhës në fund të tremujorit, 
60-të minuta janë pak me ngarkesën e njohurive 
në këtë test. Kryesisht këto probleme shfaqen 
tek maturantët. Për nxënës të cilët banojnë larg 
shkollave, qëndron një problem tjetër. Pamundësia 
për të ardhur në shkollë, që sipas tyre është një 
harxhim kohe. Në rastin më të keq, kur një mësues 

del pozitiv ndaj COVID-19 dhe në pamundësi për 
t’u zëvendësuar, nxënësit bëjnë një lëndë më pak, 
por me një peshë të madhe per të ardhmen e tyre, 
sidomos kur mund të jetë edhe një lëndë bazë tek 
maturantët. Një rast tjetër është kur një nxënës del 
pozitiv me COVID-19 dhe si rrjedhojë karantinohet 
në shtëpi dhe nuk ka mundësi të zhvillojë mësimin 
bashkë me nxënësit e tjerë. Më e keqja se mësuesit 
e lëndëve nuk i ofrojnë nxënësit mësim online, si 
një rrugë të ndërmjetme. Kështu që, ai ka humbur 
plot mbi dy javë mësim, mbi dy javë njohuri dhe 
dije, ndoshta të parikuperueshme. 
Kjo e ardhme dhe këta të rinj nuk do munden të 
ecin para në jetë në këtë mënyrë, sidomos për 
klasat e para dhe maturantët. Duhet pak kohë për 
t’u pështatur dhe për t’u mësuar me një rregull nga 
e para. Ditët kalojnë dhe e ardhmja po ndryshon. 
Të gjithë vendosemi para vështirësive të mëdha 
dhe në këtë situatë që ndodhemi, më e mira e 
mundshme për ne është fati i madh që jemi ende 
në ambjentet e shkollës me një shëndet të mirë, 
pavarësisht se edhe në këtë formë mund të hasen 
probleme.  

Gazetare: Vikena Hoxhallari

Përqindja optimiste e të rinjve të punësuar 

Në një intervistë të dytë, të zhvilluar me drejtorin 
e zyrës së punësimit Z. Drini Xhemollari, u 
informuam me të rejat e fundit gjatë këtyre muajve. 
Ai u shpreh se Zyra e Punësimit merret vetëm 

me sektorin privat dhe 
nga kontaktet që kanë 
marrë për vendet e lira 
në subjektet privat, kanë 
konstatuar hapësira të 
shumta punësimi. Këto 
hapësira janë krijuar 
kryesisht në subjektet 
private, të cilat operojnë 
në hoteleri-turizëm 
dhe specifikisht në 
profesionet: ekonomist, 
banakier, kamerier, 
sanitar, recepsionist. 
Sektori i turizmit është 

një nga motorët kryesorë 
të rritjes kombëtare, i cili ka gjeneruar zhvillim 
ekonomik, punësim dhe mundësi të vetëpunësimit.  
Nga një numër i konsiderueshëm të rinjsh, të cilët 
kanë aplikuar për një pozicion pune në hapësirat 

që kjo zyrë disponon, janë punësuar 80% e tyre, të 
moshës 18-27 vjeç në sektorët e sipërpërmendur. 
Gjthashtu, drejtori na informoi për risinë e Zyrës së 
Punësimit. Disa të rinj janë aktualisht në përfundim 
të dy kurseve profesionale, në bashkëpunim me 
shkollën profesionale, atë të degës elektrike dhe 
kuzhinës, të cilët janë të gatshëm për t’u punësuar 
në subjektet private që ushtrojnë aktivitet në 
hoteleri-turizëm.
Jo më larg se një javë para përfundimit, subjektet 
private kishin hapësira të shumta të punësimit 
lidhur me këto profile studimi, ndaj dhe për 
këtë arsye Zyra e Punës bëri të mundur hapjen e 
kursve, në dobi të të rinjve në mënyrë që t’u krijojë 
hapësira punësimi.Në të majtë - z. Drini Zeqollari, në të djathtë - gazetarja

Gazetare: 
Sindi Pengu
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Letërsia dhe Gjimnazistët,  Edicioni II
Pas monitorimit të librave në bibliotekën e gjimnazit “Gjergj Pekmezi” dhe 
krahasimit me disponibilitetin e tyre në bibliotekën e qytetit e njëjta procedurë 
u ndoq edhe për monitorimin e librave në gjimnazin “Muharrem Çollaku”.

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). Veç kësaj, në bashkëpunim me gazetaren e gazetës  
“Letër e Hapur” dhe njëkohësisht nxënësen Arkida Kulira, u mor informacion 
mbi disponibilitetin e këtyre veprave në bibliotekën e gjimnazit “Muharem  
Çollaku”. 
Nga të dhënat e dy anëve të tabelës së mësipëme, shohim që në Bibliotekën 
Mitrush Kuteli nuk mungon asnjë libër, por sasia më e vogël e një libri është 
1 dhe më e madhja 10,  kurse në bibliotekën e shkollës Muharrem Çollaku 
mungojnë shumë libra dhe të shumtët janë nga një kopje.
Ashtu si edhe gjatë monitorimit të kaluar konkluzioni mbetet i njëjtë: Fondi i 
librave në bibliotekën e qytetit dhe të gjimnazit duhet pasuruar me një sasi të 
konsiderueshme kopjesh, në mënyrë që nxënësit të kenë në dispozicion librat 
e duhur 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.

Gazetare: Jona Mato

Dita Kombëtare e Rinisë
“Drejtoria e Turizmit, Kulturës dhe Rinisë”, “Bashkia 
Pogradec” në kuadër të ‘Ditës Kombëtare së Rinisë’ 
më datë 08/12/2020, organizoi një aktivitet me të 
rinj. Pjesëmarrja në këtë takim ishte diverse pasi 
përpos përfaqësuesve të Bashkisë Pogradec, të ftuar 
ishin dhe aktorë të tjerë të rëndësishëm me të cilët 
Dr.T.K.R ka patur një bashkëpunim rigoroz për 
aktivitetet me fokus rinor. 
Entela Gusho, Nënkryetare e Bashkisë Pogradec
Loridela Beqari, Drejtore e Turizimit, Kulturës dhe 
Rinisë, Bashkia Pogradec 
Dorian Leka, Lektor pranë ‘Nehemiah Gateway 
University’
Froseda Angjellari, Përgjegjëse pranë ‘Muzeut 
Historik të Qytetit’
Ledio Shkullaku, Specialist pranë Qendrës Arsimore 
Pogradec 
Julika Gjyla, Specialiste për Rininë, Bashkia Pogradec
Elia Meçi, Koordinatore e Këshillit Rinor Pogradec
Dea Xhemollari, Koordinatore e Këshillit Rinor 
Pogradec
Aktiviteti u zhvillua për evaluimin e aktivizimit dhe 
funksionimit të Qendrës Rinore dhe u hartua nga 
Dr.T.K.R. Ky aktivitet për shkak të protokollit të 
vendosur për masat kundër përhapjes së COVID-19, 
u zhvillua online në platformën ‘Zoom’. Ishin rreth 20 
të rinj pjesëmarrës në takimin online ku u diskutua 
për funksionin e Këshillit Rinor, aktivizimin e të rinjve 
në KRP, bashkëpunimin e të rinjve me insititucionet 
e ndryshme. U zhvillua një pyetësor me qëllim që 
Dr.T.K.R të shihte se ku puna e tyre kishte nevojë për 

përmirësim. Nga analiza e pyetësorit u konstatua se:

-Shumica e të rinjve janë të informuar për 
funksionimin e Qendrës Rinore. (88.7%)
-Informimi për hapjen e Qendrës Rinore është bërë 
më së shumti nëpërmjet shoku-shokut. (50%)
-Më shumë se gjysma e përqindjes të të rinjve e kanë 
vizituar Qendrën Rinore. (53.2%)
-Kemi shumë të rinj të cilët akoma nuk e kanë vizituar 
Qendrën Rinore.
-Në aktivitetet e zhvilluara nga Qendra Rinore, 
shumica e të rinjve nuk kanë marrë pjesë asnjëherë.
-Sipas të rinjve që kanë marrë pjesë në aktivitete të 
ndryshme të Qendrës Rinore, vlerësimi për aktivitetet 
është shumë i mirë.
-Aktivitetet që të rinjtë dëshirojnë më shumë 
janë: Trajnime dhe kualifikime online, aktivitete 
ndërgjegjësuese dhe sportive, si dhe botime e 
publikime me fokus rinor. 
-Të rinjtë e kanë vlerësuar punën e specialistëve të 
Qendrës Rinore shumë të mirë dhe të virtytshme për 
ta. 
Pyetësori përfshinte edhe disa pyetje rreth bibliotekës 
së ngritur pranë Qendrës Rinore ku nga përgjigjet e 
të rinjve u konstatua se: -Shumica e të rinjve janë në 

dijeni për këtë librari. (65.6%)
-Një numër i vogël i të rinjve është i pajisur me kartelë 
anëtarësie. (22%)
-Të rinjtë në përgjithësi nuk kanë tërhequr asnjë libër 
nga kjo librari. (78.3%)
-Librat që të rinjtë do të preferonin të shtoheshin 
në këtë bibliotekë janë: Librat e programit mësimor 
gjuhë-letërsi, autorë të huaj dhe autorë shqiptarë.
Znj. Loridela Beqari foli gjatë takimit për këtë 
pyetësor dhe rezultatet e tij. Nënkyretarja e Bashkisë 
Pogradec, znj. Entela Gusho sugjeroi që të punohet 
më tepër në lidhje me informimin e të rinjve për 
funksionimin e Qendrës Rinore duke krijuar 
materiale promovuese për shërbimet që ofron kjo 
Qendër, nga ana tjetër Julika Gjyla foli për ecurinë 
e Qendrës Rinore. Ajo shpjegoi se sa të rinj janë të 
gatshëm të kontribuojnë me pjesëmarrjen e tyre në 
aktivitetet e Qendrës Rinore. Përgjegjësja e Muzeut 
Historik Pogradec, vlerësoi faktin se ka pasur 
bashkëpunim të ngushtë me Qendrën Rinore, ku 
përmendi me optimizëm se me stabilizimin e situatës 
së krijuar nga COVID-19 do të organizohen më tepër 
aktivitete ku të rinjtë të kenë mundësinë të njohin 
historinë dhe trashëgiminë kulturore të Pogradecit.  
Pas këtyre sqarimeve dhe vëzhgimeve, pati edhe një 
sesion pyetjesh dhe diskutimesh. Të gjithë të rinjtë 
ishin të lirë të shprehnin mendimet e tyre, duke sjellë 
ide më të veçanta për aktivitetet e radhës. Drejtuesi i 
Gazetës ‘Letër e Hapur’, z. Dorian Leka sugjeroi që të 
bëhet një sintezë e aktiviteteve që janë zhvilluar, duke 
krjuar hapësirën e botimit në gazetë të një buletini 
për të rritur vizibilitetin e Qendrës Rinore. Gjithashtu 
të rinjtë shpalosën ide të larmishme për aktivitete të 
tjera, që të nxisin sa më shumë të rinj të jenë aktivistë 
pranë Qendrës Rinore. Ky aktivitet u përmbyll në 
kornizat e vazhdimësisë së bashkëpunimit ndërmjet 
institucioneve dhe organizatave që kanë në fokus 
mbështetjen e të rinjve, sepse siç ka thënë dhe 
Roosvlet: ‘Ne nuk mundemi gjithmonë të krijojmë të 
ardhmen për rininë tonë, por ne mund të ndërtojmë 
rininë për të ardhmen tonë’.  

Gazetare: Ilkersa Beqari
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FOTONOVELA

Gentiani frekuenton shoqëri të 
keqe, të cilët e prezantojnë me 
përdorimin e lëndëve narkotike, 
konkretisht ‘Canabis Sativa’.

Gentiani në vështirësi për ta 
blerë lëndën narkotike që kon-
sumon, detyrohet të bëjë tregti 
për llogari të personave që e im-
plikuan në këtë rrugë të gabuar.

Operacioni i Policisë së Shtetit 
për evidentimin dhe ndalimin 
e personave që tregtojnë lëndët 
narkotike, arrestojnë Gentianin.

Gentiani përballet me forcën e 
ligjit dhe pasojën e veprimeve të 
tij. Ai qëndron në ambientet e 
paraburgimit për 3 ditë dhe më 
pas Gjykata vendos që hetimet 
për Gentin të kryhen nën masën e 
sigurimit personal ‘arrest në burg’.

Pas 3 muajsh të arrestimit, Gentiani 
del para Gjykatës dhe së fundmi 
dënohet me 3 vite e 4 muaj burgim, 
për shkak të moshës (18 vjet), të 
rrethanave dhe fakteve që nuk ka 
qenë i dënuar më parë, Gjykata 
vendos pezullimin e ezekutimit të 
vendimit me burgim dhe vendosja 
në provë për një periudhë 5-vjeçare.

Gentiani respektoi vendimin dhe 
reflektoi mbi gabimin e tij, duke 
qëndruar tashmë larg shoqërisë së 
gabuar, tregtisë dhe konsumit të 
lëndëve narkotike.

1 2 3 4

5 6 Baza ligjore: Gentiani u dënua për kryerjen e 
veprës penale të prodhim-shitje të narkotikëve 
parashikuar nga Neni 283 i Kodit Penal. Aplikohet 
Neni 406 i Kodit të Procedurës Penale për uljen e 
dënimit me 1/3 dhe dënimin përfundimisht me 3.4 
vite burgim. Aplikohet nenit 59 i Kodit Penal mbi 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit dhe vendosjen 
e të dënuarit në provë për një periudhë 5-vjeçare.

Ndihmoi për krijimin e skenarit dhe 
interpretimin ligjor av. Gerald Blacëri.
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Vizito 1 ditë, Rezervo 1 muaj!   
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Debate dhe vendimmarrje gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak Pogradec

Mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak u mbajt 
më datën 11 dhjetor, përshtatur masave anti-
COVID mbledhja u realizua e alternuar; një pjesë 
e këshilltarëve ishin të pranishëm në sallën e 
Këshillit Bashkiak, dhe pjesa tjetër ishin në një 
lidhje direkte Zoom. Përfshirja e këshilltarëve ka 
qenë e ç’rregullt, ku ka patur këshilltarë që i janë 
bashkuar mbledhjes në orar, të tjerë që kanë hyrë 
me vonesë, por edhe nga ata që i janë “arratisur” 
asaj. Vlen të përmendet që pjesë e mbledhjes ishin 
dhe dy juristë: Z.Berberi dhe Z.Zino dhe sigurisht 
të rinjtë monitorues të gazetës “Letër e Hapur”.
 Rendi i ditës varion si më poshtë: 
1. Projekt – Vendim: Për dhënien e ndihmës 
ekonomike nga fondi 6% e fondit të kushtëzuar 
për bllok-ndihmën ekonomike për peiudhën 1-30 
nëntor 2020.
2. Projekt – Vendim: Një ndryshim në vendimin 
nr.19, datë 30.03.2016 “Për miratimin e linjave për 
transportin Rrethqytetës”
3. Projekt- Vendim: Për miratimin e listës të 
sipërfaqes së tokës prej 77.2 Ha, e ndodhur në 
njësitë administrative Buçimas, Çërravë, Trebinjë, 
Hudënisht, Velçan, Proptisht që mund të jepen me 
qera.
4. Projekt-Vendim: Për miratimin në parim 
të dhënies në përdorim, në favor të shoqërive 
kërkuese për ngritje parqe Fotovoltaikësh, të 
pasurive me sipërfaqe totale 160; 266 (HA)

Projekt-Vendime të shtuara.
5. Projekt-Vendimi për zgjedhjen e kryeplakut të ri 
të fshatit Somotinë, për shkak se kryeplaku i parë 
dha dorëheqjen. Kjo pikë u miratua duke zgjedhur 
si kryeplak të ri z. Jani Topalli.
6. Gjithashtu, gjatë mbledhjes u propozua edhe 
kërkesa nga Komisioni i Barazisë Gjinore për 
ardhjen në ndihmë të grave të dhunuara apo 
të divorcuara në zonat rurale. U përmend edhe 
dhënia e tre kioskave në përdorim nga këto gra. 
Gjithashtu, u propozua edhe mbështetja e fëmijëve 
të këtyre grave duke dhënë një fond prej 500 mijë 
lekë të rinj për kopshtet e tyre në zonat rurale, 
konkretisht në Losnik, Pleshisht dhe Vërnik. E 
gjitha kjo e mbështetur nga nisma “Bashki të 
Forta”.
Gjatë mbledhjes u diskutuan gjashtë projekt-
vendime prej të cilave pesë u miratuan dhe 
pika e katërt e rendit të ditës u shty për 
mbledhjen e ardhshme, sepse kishte mangësi në 
dokumentacion. Ndër pikat më të diskutuara ishte 
pika e tretë e rendit të ditës, e cila kishte të bënte 
me miratimin e listës së sipërfaqes së tokës prej 
77.2 hektarësh, ndodhur në njësitë administrative 
Çërravë, Buçimas, Trebinjë, Hudënisht, ku u veçua 
Velçani, Proptishti dhe Rodokali. Kjo ishte pika 
e cila ndezi disa debate mes këshilltarëve. Z. Ilia 

Mani theksoi:- ‘Nevojitet një studim i mirëfilltë 
i parcelave, duhet një plan vendosje, gjithashtu  
duhet konsultuar me komunitetin dhe banorët, 

sugjerimi im është të shtyhet vendimmarrja për 
mbledhjen e radhës, në mënyrë që të shmangim 
rastin në fshatin Somotinës ku as pronari nuk 
është në dijeni për vendimin që prek pronën e tij’.
Nuk mund të mungonte edhe replika e Kryetarit 
të Këshillit Bashkiak, z. Sotiraq Mangëri, i cili u 
shpreh duke thënë se rasti i fshatit Somotinë ishte 
përgjegjësi e këshillit të kaluar bashkiak. Ndërkohë, 
Mani vijon të ngulmojë se dhe rasti aktual nuk 
është i konsultuar. ‘Nuk mund të vendosim online 
për një vendim që do të ketë efekt 100 vjet më pas’ 
-shprehet ai. Por, kryetari theksoi se nuk ishte 
momenti i duhur për të bërë transparencë dhe se 
ata po e bënin në parim dhe publike. ‘Ne duam 
t’i zgjidhim gjërat pa sjellë telashe’, - përfundoi 
kështu Kryetari i Këshillit Bashkiak.
‘Këto toka ndërkohë janë toka në pronësi të shtetit 
megjithatë ne për 45 ditë do bëjmë konsultime në 
çdo fshat të njësive administrative dhe nëse hasen 
problematika  ne do t’i ndjekim për t’i zgjidhur. 
Për çështjen e Somotinës kemi vendosur kufij të 
merret vetëm toka-arë, edhe pse është dhënë leja 
para tre vitesh’.- u shpreh përfaqësuesi i bashkisë 
z. Guri Ademaj.
Por, këshilltari Mani vazhdoi duke thënë: ‘Unë 
përcjell zërin e banorëve, nuk kam interes personal. 
Kjo çështje duhet trajtuar duke takuar banorët, 
administratorin dhe personat e prekur direkt, 
jo këtu (mbledhje bashkiake) për të shmangur 
konfliktet dhe pakënaqësitë e banorëve. Nëse ky 
vendim kalon, së bashku me banorët do ankimoj 
prefektin dhe do hap çështje gjyqësore’.
Edhe pse u krijua një situatë konfrontuese, kjo 
pikë u miratua me 22 vota pro dhe vetëm 1 votë 
kundër, siç mund të kuptohet  ishte vota e z. Ilia 
Mani. Ajo ç’ka do bëhet më vonë lidhur me këtë 
çështje, mbetet për t’u parë.
Këto ishin edhe informacionet më të rëndësishme 
për këtë mbledhje. Pjesë e mbledhjes së Këshillit 
Bashkiak mund të jenë të gjithë qytetarët duke 
respektuar masat e vendosura për shkak të 
COVID-19.

Gazetare: Risilda Topuzi

Majtas - Risilda Topuzi, Djathtas - Joana Yskollari

Gjatë mbledhjes në sallë dhe online të Këshillit Bashkiak

Dilemat e maturantëve
Duke hartuar një pyetësor rreth zgjedhjeve të 
maturantëve, ne kemi arritur të identifikojmë 
lëndën më të preferuar dhe më pak të preferuar 
të maturantëve dhe disa nga arsyet përse 
pikërisht kjo zgjedhje. Nga gjetjet dhe statistikat 
e pyetësorit u evidentuan afërsisht rreth 200 
përgjigje nga maturantë të gjimnazeve të rrethit 
të Pogradecit. 
Secili nxënës kishte të drejtën për të zgjedhur 
lëndën e provimit dhe të jepte arsyet e zgjedhjes 
së tij, gjithashtu edhe degën që dëshiron të 
vazhdojë studimet e larta universitare. 
Duke parë përgjigjet dalim në përfundimin se 
lëndët më të preferuara nga maturantët janë 
Qytetari-Psikologji dhe Ekonomi, të cilat kanë 
një përqindje të përafërt dhe më të lartë se 
lëndet e tjera.
(Qytetari-Psikologji 29.2% dhe Ekonomi 
28.9%). 
Arsyet përse nxënësit  kanë zgjedhur këto lëndë 
lidhen me shkallën e lehtësisë së lëndës dhe 
sigurisht kronologjia e kurrikulës me degët që 
do të vazhdojnë më tej në universitet. 
Pas këtyre lëndëve kemi preferencën për lëndën 
e biologjisë (me 18.5%) duke vijuar me lëndën e 
fizikës (9.5%) dhe kiminë (8.5%), ndërsa, lëndët 
më pak të preferuara janë gjeografia (4.2%) dhe 
filozofi-sociologji (1.2%).

Disa nga arsyet që kanë dhënë maturantët janë:
1.Kam zgjedhur lëndën e ekonomisë, sepse është 
një lëndë e cila nuk ka mangësi (boshllëqe) 
nga vitet e kaluara kështu që mua më duhet të 
përqëndrohem tek ajo këtë vit pasi ështe një 
lëndë tërheqëse.
2. Arsyeja që kam zgjedhur këtë lëndë është sepse 
më pëlqen shumë ekonomia si dhe drejtimet e 
tjera që përfshihen në të. E zgjodha duke pasur 
parasysh dhe dëshirat për të ardhmen time”.
3. [Fizika] është lënda që më pëlqen më shumë. 
Kam më tepër aftësi aty sesa në lëndët e tjera. Me 
fizikën mund të arrij shumë degë të ndryshme 
në Universitetin e Tiranës.
4. E ndjej veten më të sigurt në këtë lëndë. 
Më pëlqen të studioj gjithçka që ka lidhje me 
shkencën e biologjisë. Karriera ime lidhet me 
këtë degë.
5. [Më pëlqen Matematika] sepse është një 
lëndë që e kam shumë qejf dhe ka shumë rrugë 
që mund të hapen prej kësaj lënde.
Sipas përgjigjeve të nxënësve, në vija të 
përgjithëshme konkludojmë se ata kanë 
zgjedhur lëndën ku ndihen më mirë dhe e kanë 
më të lehtë për ta studiuar dhe është mëse e 
qartë se janë lëndët shoqërore,  për rrugëtimin 
që do të ndjekin në studimet e larta universitare.

Gazetare: I. Beqari dhe M. Hila
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MIX-ART
Në këtë numër të gazetës ‘Letër e Hapur’, janë shpërfaqur 
një tërësi veprash artistike të miksuara në zhanre 
të ndryshme, si fotografia, vizatimi, piktura, 
make-up dhe poezi.

Varka e mbytur

Liqenit mjeran po i fashitet drita 

Kohën e ndoqa por dot s’e prita  

Nata tashmë qytetin ka mbuluar  

Errësirës liqeni sërish i kulluar. 

 

I pari yll qiellit ka dalë  

Për dreq më mungojnë të ëmblat fjalë  

Koha shfaqet vallëzon pranë tij  

Avitem ta ndjek por dot s’arrij  

 

Platitem përtokë në pritje për dritë 

Mjegulla ogurzezë sytë m’i venit 

Shquaj rreth liqenit fanarë drita-shumë 

Asnjë nga to s’është ajo që dua unë.  

 

Në liqen pluskon një varkë që fundoset  

Tek ndjenja jetime, s’frymon dhe pluhroset 

Këngën dhe flladi i acartë mbyt 

Koha jonë së bashku e fundit u zhyt.

Armand Braho

Rrethim me ëndrra

Rrethuar ëndrrash, ngushëllimesh,

Sirtar shpalosur sa një det,

Atje ku qiejtë zenë bashkohen,

Atje dhe ndjenjat prehen qetë.

Çuditërisht nuk lind as dielli,

Ti sheh veç muzgun që sundon,

Kërkon shfajsim nga të pafajshmit,

Kërkon dhe ndjenjën që lufton.

Në barikada mbetesh ngushtë,

S'kërkon të ecësh, të hedhësh hap,

Nga qiejtë e mendjes sheh veç turbullt,

Në turbullirën e pafat!

Atje fashitet shpirti yt,

Rrethuar ëndrrash, jo kujtimesh,

Kërkon diçka, por s'gjen të dytë,

Plagoset zemra dyluftimesh.

                                  Mateo Yskollari

Endi Prifti -Foto Endi Prifti -Foto Endi Prifti -Foto

Skerdi Çala -Pikturë
Skerdi Çala -Pikturë 

Skerdi Çala -Pikturë

Krista Naslazi - Pikturë 

Krista Naslazi Make up

Joana Ruho Make up

Joana Ruho Make up
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Për të ndjerin Prof. Dr. Marko Bello
Rrugëtimi yt ishte kaq i shkurtër ‘miku im’, more stacionin e atyre 
që ofruan më shumë se sa duhej. Ti jepje nga vetja, jo nga teprica.
Të keqes me të keq kurrë nuk iu ktheve, buzagaz shembje çdo fjalë 
të hidhur, të ëmblat i pranoje po me buzëqeshje.
Aq fisnik e i përulur, aq i dhembshur e i gjithëditur.
Kremtoji këto festa me Atin, Ai të ka merituar që në krijim më 
shumë se ne.

Nga Dorian Leka

Angazhimi i të rinjve është thelbësor për të 
prodhuar aktivizim, freski dhe gjallëri në 
qytetin tonë.  Kjo, duke orientuar mendimet 
idealiste nëpërmjet veprimtarive konkrete. 
Puna e stafit të redaksisë shkon përtej një 
botimi ‘tërheqës’, është një dritare informimi 
për ta dhe për çdo banor, duke trajtuar me 

seriozitet profesional (pavarësisht moshës së 
tyre) çdo çështje që prek të rinjtë, kjo është e 
dukshme në përmbajtjen e artikujve dhe 
impaktit që ka mbjellë gazeta në qytet.
Ju uroj punë të mbarë dhe suksese të reja!               
      

Samuel Geiger, 
Head of Marketing, 

Nehemiah Gateway Albania

Suksese e dashur Klea! 
Gazetës ‘Letër e Hapur’!
Jam pjesë e gazetës “Letër e 
Hapur” Nr.3 Shtator-Tetor.
I lexova me kujdes të gjitha 
shkrimet e gazetarëve të rinj! 
Mendova që nëpërmjet kësaj 
letre të thjeshtë të përshëndes 
dhe inkurajoj sepse në të gjitha 
shkrimet trajtohen shumë mirë 
tematikat, dhe jo vetëm kaq, 
por dalin edhe problemet me të 
cilat qytetarët duhet të njihen 
dhe pse jo të bëhemi sipas 
mundësive pjesë e zgjidhjeve 
të tyre. Kjo mendoj është edhe 
qëllimi i kësaj gazete kaq të 
duhur për qytetin e Pogradecit.
Dëshiroj të përshendes zonjushë 
Klea Kodra, e cila ishte gazetarja 
që më mori në intervistë, duke 
i thënë se: Do të bëhet në të 
ardhmen një gazetare e denjë 
për vendin tonë, që tani janë 
shumë por me të metat e tyre 
që u brymosën në 30 vjet 
demokraci të lodhshme!
Suksese e dashur Klea!
Dëshiroj të përshëndes 
drejtuesin Dorian Leka i cili me 
mënyrën e tij këmbëngulëse, 
komunikuese, dashamirëse 
ka mundur të përzgjedhë 
grupin e duhur të gazetarëve 
të cilët nëpërmjet këtij projekti 
përgatitin të ardhmen!

Po kështu projekti i financuar 
nga ‘Lëviz Albania’ dhe 

Agjensia Zviceriane për Zhvillim 
dhe Bashkëpunim kanë lënë 
impaktin e tyre në Pogradec.
Pozitive është përkrahja e 
individëve të cilët kanë treguar 
nëpërmjet realizimeve të 
projekteve se sa i rëndësishëm 
është ai që së bashku me idenë 
ka përgjegjësinë për zbatimin 
cilësor të projektit.
Ju përshëndes për thirrjet 
e të rinjve të cilët në këtë 
kohë të pandemisë duhet të 
përkushtohen më shumë se 
kushdo tjetër.

Me respekt, 
Shpresa Blacëri

V.H
Fëmijëria është një pjesë e jetës të cilën e kujtojmë në rastet e 
veçanta. Mbase në momentet më të bukura të jetës, mbase në ato 
më të vështirat, por i kujtojmë me nostalgji. Ata miqtë e paharruar 
të fëmijërisë i takojmë sot, ju themi sa keni ndryshuar, sa kohë 
pa u parë dhe i përqafojmë me mall. Kemi nga ata që harrojnë që 
ekzistojmë, injorojnë e ndryshojnë rrugën për të mos u përballur. 
Unë kisha nevojë dikur për ty o miku im, dikur kur isha fëmijë, 
por tani mendoj mos ke ti nevojë për mua, sepse ti nuk mund ti 
ndjekësh hapat e mia. 

F.T.(e shkuar, e harruar mik)

Një ndjesi të bukur më kanë falur durrsakët. 
Një veprim human, të dhembshur e të rinjve të Durrësit, të cilët 
janë vërtet një shembull për çdo të ri në Shqipëri. Gjesti më i bukur  
ishte gjatë protestës paqësore, e cila u shoqërua me përqafime 
dashamirëse midis protestuesve dhe policëve. 

Respekte V.H

Amerikanes së preferuar
Përpos të gjitha gjërave të tjera që vijnë në plan të dytë, asaj që dua 
t’i mëshoj është falenderimi i pamasë ndaj teje që besove tek unë 
dhe më quaje gjithmonë ‘my favorite junior’. Jam tmerrësisht me 
fat që të kam njohur dhe siç e the dhe ti në çastin kur u largove: ‘nuk 
është një mirupafshim’, është thjesht një ‘shihemi së shpejti’, mezi 
po pres të të ritakoj dhe të të tregoj se sa njohja me ty më ka rritur 
në çdo aspekt.

Përqafime nga larg,
Your favorite junior!

Për mikun tim Xhon, i cili është i dashur dhe i ëmbël po aq sa zëri 
me të cilin e ka bekuar zoti. Momentet së bashku sfiduan kohët e 
vështira për të na treguar se miqësia e vërtetë nuk ka stinë.

 Nga S.

Në një qytet magjik, me 
liqer pasqyr’bardhë  për 
shpirtndriturit dhe pasqyr’thyer 
për ndërgjegjegrisurit, me  
udhë të lodhura nga dimri, 
pashë të shkëputet një letër 
nga retë... Një “Letër e hapur”, 
një kryeëndërr e thurrur nga 
fryma ylberiane me aromë uji 
e disa të rinjve pogradecarë. 
Dritëlëshon nga ju kjo letër në 
këtë qytet rrugëhumbur! Shteg 
në rrugë pakrye dhe frymë, 
qëndron miku im, Dorian Leka!

Dasara Xhangolli
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KUADRAT INFORMATIV

Nehemiah Gateway Albania njofton të gjithë 
banorët dhe vizitorët e përvitshëm të aktivitetit 
festiv ‘Christmas Market’ në kampusin tonë, se për 
shkak të masave anti COVID-19 dhe udhëzimeve 
nga Qeveria Shqiptare, nuk mund të zhvillohet 
aktiviteti sipas planifikimeve paraprake.
Ju urojmë të gjithë banorëve pogradecarë dhe 
turistëve/vizitorëve të Pogradecit gjatë fundvitit, 
Krishtlindje të gëzuar, bekime dhe vit të mbarë!

SOT7
Festat po afrojnë!
Televizioni Sot7 vjen për ju me ofertat e fundvitit.
10 - 20% ULJE për reklamim të biznesit tuaj + 
spot urimi për klientët tuaj; por jo vetëm kaq, 
edhe një dhuratë nga ne - promocion falas në 
emisionin e mëngjesit.
Për më shumë detaje kontaktoni në numrin e 
telefonit: 00355(0)692946688
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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.


