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CILI  ESHTE  MENDIMI  JUAJ  PER  MBETJET  URBANE  DHE

RICIKLIMIN  E  TYRE  NE   TIRANE  DHE   ZONEN  KU  JETONI?
Na informoni dhe kërkoni informacion në telefonin e gjelbër.

JU MIREPRESIM

Nga Rrezearta AGO

  U zhvillua Takimi I VIII-te Kombetar i shoqatave mjedisore, organizuar nga Milieukontakt
International, zyra lokale Shqiperi. Takimi, ku moren pjese 50 perfaqesues te 40 shoqatave
mjedisore, u karakterizua nga prezantime dhe diskutime te shumta, mbi promovimin e
dokumentave te pozicionimit dhe lancimin e fushatave kombetare.

Në këtë veprimtari morën pjesë dhe Ambasadori Hollandez z.Van den DOOL, Ministri i
Mjedisit,z.Fatmir Mediu, përfaqësues nga institucione te tjera qeveritare dhe OJF-të.

Në kuadër të veprimtarive të zbatimit të projektit COMBI, “Shqipëria jonë e pastër dhe e bukur”, në Korçë dhe Shkodër
u zhvilluan takime me Drejtoritë Rajonale Arsimore, me drejtoritë e shkollave, prindër dhe nxënës të shkollave
pjesëmarrëse në projekt etj..Qëllimi ishte të paraqiteshin rezultatet e arritura të projektit në këtë rreth, vështirësitë
e hasura dhe kapërcimi i tyre, mundësitë e shtrirjes më të madhe të projektit në drejtim të ndërgjegjësimit sa më
shumë të nxënësve, familjarëve e qytetarëve të tjerë, për nevojën e riciklimit të materialeve të plastikës si rrugë për
kursimin e energjisë, të lëndëve të para dhe për një mjedis të pastër qytetar.

GJELBEROHEN  SHKOLLAT  NE   BATHORE E
QENDER-KAMEZ

  Projekti i nisur për zbatim  në fillim të muajit
Maj të këtij viti, nga Qendra ALBAFORST, për
krijimin e sipërfaqeve të gjelbëra, në shkollat e
Bathores dhe Qendër-Kamëz, dhe me qëllimin
për të kontribuar në gjelberimin urban dhe
edukimin mjedisor në shkolla, me mbështetjen
dhe financimin e Ambasadës Japoneze në Romë
për Shqiperinë, po shkon drejt përfundimit të
zbatimit të tij duke instaluar mjediset e gjelbëra
të munguara në territoret e këtyre shkollave.

 Pas një studimi mbi investimet e reja
të parashikuara në sektorin energjetik dhe
zbatimin e ligjeve në fushën e  mbrojtjes
së mjedisit, të kryer nga levizja “Mjaft”,
me mbështetjen e Bankes Botërore  u
zhvillua një tryezë e rrumbullakët  për
paraqitjen e diskutimin e këtij studimi.
Përveç përfaqësuesve të lëvizjes “Mjaft”
merrnin pjesë edhe znj. Camille Nuamah,
menaxhere e Bankës Boterore për
Shqiperine, përfaqësues të organizatave
mjedisore dhe përfqësues të tjerë të
shoqerisë civile, si dhe palë të interesuara
mbi problematikat e mjedisit në Shqipëri.

MJEDISI  DHE  ZBATIMI  I  LIGJEVE  NE  SHQIPERI

Nga  takimi i 8-të kombëtar i shoqatave mjedisore

TE  JEMI  PJESE  E  VENDIMMARRJES
PER  MJEDISIN

Mungesa e informimit të popullatës për
problemet e menaxhimit të mbetjeve bën që
njerëzit të mos përfshihen në procesin e
riciklimit të mbeturinave

Prodhimi i mbetjeve urbane po shtohet
nga viti në vit e duke arritur në shifra që,
deri para pak kohësh as nuk i kishim
menduar. Megjithë se Shqipëria është
akoma në një farë distance për sasinë e
mbetjeve për banor nga shtetet e Bashkimit
Europian, përsëri rritja e tyre sot përbën
shqetësim për vetë banorët dhe ata që e
kanë për detyrë që ti menaxhojnë këto
mbetje, kryesisht pushteti lokal dhe
ndërmarrjet e caktuara prej tyre.

RICIKLIMI  DHE  NDERGJEGJESIMI
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Ne, përfaqësuesit e 40
shoqatave mjedisore pjesë-
marrës në Takimin Kombëtar
Vjetor të Shoqatave Mjedisore
Shqiptare, me 12 – 13 Dhjetor
2009, në Tiranë. Këtë vit, fokusi i

takimit ishte prezantimi i 4
dokumentave të pozicionimit mbi
çështjet e Ujit, Ajrit, Mbetjet
urbane dhe Pjesëmarrjes
Publike.

Ne, mirëpritëm kontributin e
Ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujrave z. Fatmir
Mediut dhe të Shkëlqesisë së Tij,
Ambasadorit Hollandez, z. Van
den Dool, gjatë këtij takimi.

Ne, njohim që dokumentat e
pozicionimit mbi Ujin, Ajrin,
Mbetjet urbane dhe Pjesëmarrjen
publike shprehin pozicionimin e

Shoqatat mjedisore jane
mbledhur ne Takimin e VIII
Kombetar, te organizuar nga
Milieukontakt International, zyra
lokale Shqiperi, ne datat 12-13
dhjetor 2009.

Ky takim u organizua me po te
njejten perqasje te takimeve te
meparshme, ku shoqatat jane
mbledhur dhe kane diskutuar per
tematika te vecanta. Takimi i kaluar
i sherbeu punes dhe kontributit te
shoqatave per hartimin e
dokumentave te pozicionimit per
ceshtjet e Ujit, Ajrit, Mbetjeve dhe
Pjesemarrjes Publike, dokumenta
qe shprehin qendrimin e
shoqatave mjedisore kundrejt
politikeberesve, vendimmarresve,
per ceshtje te caktuara.

  Takimi i ketij viti, ku moren
pjese 50 perfaqesues te 40
shoqatave mjedisore, u
karakterizua nga prezantime dhe
diskutime te shumta, mbi
promovimin e dokumentave te
pozicionimit dhe lancimin e
fushatave kombetare.

Takimi u nderua nga prezenca
e Ambasadorit Hollandez z.Van
den DOOL, Ministrit te
Mjedisit,z.Fatmir Mediu,
institucioneve te tjera qeveritare
dhe OJF.

  Ne fjalen e tij, Ambasadori
Hollandez, Z.Van den DOOL u
shpreh: “Ambasada ka ne
prioritetet e saj mjedisin dhe qe nga
viti 2000 kemi punuar per forcimin
e shoqerise civile dhe
institucioneve. Jemi te bindur se,
ju si shoqata mjedisore, duhet te
pajiseni me mjete te ndryshme per
te pasur rolin tuaj ne mjedis.
Dokumentat e pozicionimit jane 4

Pas një studimi mbi investimet
e reja të parashikuara në sektorin
energjetik dhe zbatimin e ligjeve
në fushën e mbrojtjes së mjedisit,
të kryer nga levizja “Mjaft”, me
mbështetjen e Bankes Botërore u

zhvillua një tryezë e rrumbullakët
për paraqitjen e diskutimin e këtij
studimi. Përveç përfaqësuesve të
lëvizjes “Mjaft” merrnin pjesë edhe
znj. Camille Nuamah, menaxhere e
Bankës Boterore për Shqiperine,
përfaqësues të organizatave
mjedisore dhe përfqësues të tjerë
të shoqerisë civile, si dhe palë të
interesuara mbi problematikat e
mjedisit në Shqipëri. Qëllimi
kryesor i takimit ishte evidentimi i
problemeve dhe diskutimi i tyre
lidhur me transparencën e
institucioneve dhe përfshirjen e
qytetareve në vendimmarrje per
çeshtjet e politikave mjedisore dhe
investimeve që rëndojne situatën
e mjedisit në vendin tonë.

  Fillimisht, nga z.E.Qafmolla, u
prezantua studimi “Mjedisi ne
Shqiperi 2009”. Përfundimet e
paraqitura të studimit evidentuan
probleme te mëdha në drejtim të
transparences së institucioneve
shtetërore dhe perfshirjes se
qytetareve ne vendimmarrje mbi
ceshtje mjedisore me ndikim, qoftë
komunitar, qoftë dhe kombetar. Per
sa u perket investimeve te reja te
parashikuara ne sektorin
energjetik, studimi tregoi se ishin
vërejtur mjft shkelje të ligjeve
shqiptare, por dhe në zbatim të
konventave nderkombetare, sic
eshte ajo e Aarhusit, ku Shqipëria
ka aderuar prej gati dhjetë vjetësh.

MJEDISI DHE ZBATIMI I LIGJEVE NE SHQIPERI
Po ashtu u ngrit dhe argumenti se
ne mungese te informacionit,
ndergjegjesimi qytetar dhe
angazhimi i publikut eshte pothuaj
i pamundur, dhe paralajmeruan se
levizja “Mjaft”, dhe me përkrahjen
e pjesëmarrjen e shoqërisë civile e
organizatave të saj, sidomos atyre
mjedisore, do te fillojne të kërkojnë
rritjen e shkallës së zbatimit të
ligjeve, sidomos per sa i perket
transparences, duke nisur edhe
procese gjyqesore ndaj
institucioneve publike per
mosdhenie informacioni, gjë qëq
është bërtetuar shumë herë me
fakte, të cilat u paraqitën dhe në
këtë tryezë.

  Më tej u zhvillua nje diskutim
i gjere ne lidhje me nevojat per
permiresimet ne kuadrin e
politikave mjedisore, e sidomos
për pjesemarrjen publike ne
vendimmarrje, si dhe mekanizmat
institucionale ne sherbim te
mjedisit.Midis të tjerave, z.Xhemal
Mato, drejtor ekzekutiv i Grupimit
“Ekolëvizja”, shprehu domosdo-
shmërinë e pjesëmarrjes publike në
vendimmarrje të rëndësishme që
kanë të bëjnë me ruajtjen,
mbrojtjen e përmirësimin e mjedisit,
në një kohë kur në botë, ky problem
është kthyer në kryesor dhe është
bërë tepër i ndjeshëm për publikun
e gjerë, sidomos në luftën ndaj
ndryshimeve klimatike.

  Znj. Camille Nuamah në fjalën
e saj, midis të tjerave ngriti
problemin e rëndësisë së zbatimit
të ligjit në përgjithësi e në fushën
e mjedisit dhe theksoi si shembull
se: “situata aktuale e mungesave
ne furnizimin dhe perdorimin e ujit,
energjise dhe burimeve te tjera
natyrore, mund te ndryshonte per
mire me nje kosto financiare
relativisht te ulet. Por kjo do te
kerkonte nga cdo shqiptar, dhe jo
vetem qeveria apo sektori privat,
qe te behej i ndergjegjshem per
ndryshimin e sjelljes se vet”.

 Për më tepër:
www.ekolevizja.org/studime

TE JEMI PJESE E VENDIMMARRJES
PER MJEDISIN

elemente qe do te perdoren me tej
dhe ky takim eshte shume i
rendesishem mbasi do ju perfshije
ju ne fushatat kombetare e lokale.
Zeri juaj eshte shume i rendesishem
sepse vini nga treva te ndryshme
dhe fushata juaj per nje mjedis me
te mire eshte shume e rendesishme.
Koha eshte per veprim per ne dhe
per brezat”.

Po keshtu ne fjalen e tij Ministri
i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit
te Ujrave, Z. Fatmir Mediu, u
shpreh: “Shqiperia eshte nje vend
shume i pasur me burime natyrore.
Shpesh ceshtjet e mjedisit shikohen
sikur jane ne kontradikte me
zhvilllimin ekonomik. Eshte detyra
ime dhe e stafit tim ta shikojme
ambientin si prioritar per zhvillimin
ekonomik te qendrueshem, per te
pare cila eshte e mira jone e
perbashket, pa cenuar ate qe eshte
ofruar.

  Do t’ju lutesha, ju si shoqata
mjedisore, qe ne vizionin qe keni
percaktuar se ku do jete roli juaj ne
ceshtjet e mjedisit, te na beni pjese,
qe te vime dhe diskutojme se
bashku.

Angazhimi i shoqatave
mjedisore dhe shoqerise civile ne
pergjithesi eshte i domosdoshem.
Do jem aty per tju degjuar dhe gjetur
zgjidhje te perbashketa”.

Nje prezantim te procesit per
hartimin e dokumentave strategjik,

e beri Znj. Valbona Mazreku,
perfaqesuese e Milieukontakt
International, zyra lokale ne
Shqiperi. Ne prezantim ajo theksoi
angazhimin e specialisteve, nga
fushat e Ujit, Ajrit, Mbetjeve dhe
Pjesemarrjes publike, qe te
mandatuar nga shoqatat mjedisore,
pergjate nje viti diskutuan dhe
pergatiten 4 dokumentat e

pozicionimit. Ne keto dokumenta
jane dhene alternativa dhe perqasje
pjesemarrese e krijuese per
zgjidhjen e problemeve.

  Po keshtu ne prezantimet e
perfaqesuesve nga shoqeria civile
dhe shoqatat mjedisore, u vleresua
puna dhe kontributi i vyer i
shoqatave mjedisore ne
permiresimin e situates mjedisore
ne Shqiperi.

  Pergjate takimit, shoqatat
punuan dhe diskutuan ne 4
workshopeve paralele per
prezantimin e dokumentave te
pozicionimit, qe do te perbejne
bazen e hartimit dhe zhvillimit te
fushatave kombetare si dhe per
ideimin e nismave vendore, qe do
te mbeshtetin keto fushata gjate
vitit 2010. Fushatat do te zbatohen
nepermjet 12 nismave vendore,
mbeshtetur nga Milieukontakt
International, ne kuader te
programit: “Forcimi i Shoqerise
Civile Shqiptare per nje Mjedis me
te mire”.

KUR VETE SHTETI NUK SHLYEN DETYRIMET
NDAJ MJEDISIT

Ripërtëritja e Parkut të Madh të
Tiranës, por dhe të hapësirave të gjelbra
të qytetit, si një ndër prioritetet e Bashkisë,
synon një transformim rrënjësor edhe nga
pikëpamja cilësore, ekologjike e mjedisore
e kësaj arterie të kryeqytetit.  Bashkia e
Tiranës ka filluar sezonin e ri të mbjelljes
së pemëve me një aksion gjelbërimi që i
ka shtuar Parkut të Madh të Tiranës 300
pisha, ndërkohë që do të vijohet me
mbjelljen e mimozave dhe kumbullave në
ditët në vijim.Kryetari i Bashkisë, z. E.
Rama, me fillimin e këtij sezoni u shpreh
se: “Me mijëra pemë do t’i shtohen
kryeqytetit, duke filluar nga zona e
Parkut,e cila është në transformim të
vazhdueshëm dhe për të cilin marrim çdo
ditë përgëzimet e qytetarëve, të cilëve u
themi se ashtu siç u kemi premtuar, Parku
i Liqenit do të bëhet një mushkëri e gjelbër,
tërësisht e ripërtërirë e kryeqytetit, në
një hapësirë për të gjithë ata që duan të
kalojnë kohë pa makina, sëbashku me miq,
shokë, familjarë, fëmijë, më të moshuar e
kështu me radhë”

 Rehabilitimi i Parkut të Madh të
Liqenit përveçse një projekt mjedisor,
përfshin ndër të tjera edhe rindërtimin e
rrugëve të brendshme, rikompozimin e
ndriçimit publik, ripropozimin e të gjithë
pasqyrës ujore si dhe një seri projektesh
që propozojnë një metodologji e qasje te
integruar dhe të re, duke pasur në
vëmëndje edhe aspekte të tilla si:
respektimi i traditës, kulturës lokale,

përmirësimin e cilësisë së ambjentit, për
një qytet të shëndetshëm, për një ajër më
të pastër, për një mjedis më të ekuilibruar,
pra për një hapësirë dhe një park të
standarteve evropiane.

  Por, si për Parkun dhe për qytetin,
kanë dalë probleme, të cilat lidhen jo

vetëm me punën e Bashkisë, por dhe me
zbatimin e ligjeve e normave si nga
qytetarët, ashtu dhe nga institucionet.Në
Parkun e Liqenit, para disa kohësh,
puntorët e ndërmarrjes së Gjelbërimit nuk
u lejuan të mbillnin peme sepse toka, anës
liqenit, u i shte kthyer pronarëve,
pavarësisht se parku është zonë e
mbrojtur.Duhet marrë parasysh se Bashkia
rrit gjelbërimin në qytet, i cili kërkon dhe
fondet përkatëse. Por shumë prej
institucioneve qeveritare rezultojnë
debitorë ndaj kësaj Bashkie, pasi nuk kanë
shlyer taksat dhe tarifat ndaj saj. Sipas
zyrës së shtypit pranë bashkisë, ministritë
me institucionet e tyre të varësisë nuk
kanë likuiduar taksat që i detyrohen
bashkisë.

Zyrtarë të Bashkisë kanë deklaruar se
funksionarët e shtetit dhe drejtuesit e
institucioneve janë përgjegjës në mënyrë
direkte për borxhet publike ndaj
qytetarëve dhe Bashkisë, se ky qytet mund
të funksionojë dhe të vazhdojë të
zhvillohet, vetëm nëse të gjithë ata që
përfitojnë nga shërbimet që pushteti
vendor ofron, paguajnë detyrimet e tyre
në kohë.

  Vetëm pak ditë më parë, bashkia bëri
publike emrat e disa funksionarëve të lartë
të shtetit, kryesisht Ministra e
Zëvendësministra, të cilët nuk kishin
shlyer detyrimet e tyre si qytetarë të
Tiranës, duke lënë pa paguar taksat dhe
tarifat pranë Bashkisë.Ndër institucionet
që janë debitorë ndaj Bashkisë janë dhe
Ministria e Turizmit, Ministria e
Ekonomisë, Ministria e Arsimit, Ministria
e Mbrojtjes, Ministria e Punës dhe
Çështjeve Sociale, Ministria e Brendshme,
Ministria e Punëve Publike dhe
Transportit, Ministria e Shëndetësisë dhe
institucionet e tyre të varësisë.

  Lind pyetja:. Përse ata vetë nuk i
zbatojnë? Ky fenomen është i dënueshëm.
Qytetarët paguajnë detyrimet e tyre dhe
shteti dhe shtetarët kërkojnë zbatimin e
ligjve nga të gjithë.A thua se do të merret
ndonjë masë për drejtuesit e institucioneve
që kanë vepruar në mënyrë të tillë ? Nga
përvoja themi se do të jetë e vështirë, në
mos e pabesueshme.

 A. Dalipi

Nga takimi i 8-të kombëtar i shoqatave mjedisore
Nga Rrezearta AGO,

MilieuKontakt International,
Tirane

REZOLUTE
MIRATUAR NE TAKIMIN KOMBETAR TE

SHOQATAVE MJEDISORE
komunitetit të OJF mjedisore.

Ne, theksojmë rëndësinë për
njohjen e dokumentave të
pozicionimit nga të gjithë aktorët
lokal, kombëtar dhe
ndërkombëtar. Gjithashtu, sjellim

në vëmendjen e tyre të
gjitha rekomandimet
përkatëse në çdo fushë.

Ne, do të mbështesim
dhe përfshihemi në
fushatat mbi çështjet e Ujit,
Ajrit, Mbetjeve urbane dhe
Pjesëmarrjes publike, dhe
angazhohemi për të marrë
pjesë aktivisht në
vendimmarrje dhe

përmirësuar situatën e mjedisit në
Shqipëri.

Ne, nxisim Ministrinë e Mjedisit,
Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave
të bashkëpunojë ngushtësisht me
shoqatat mjedisore, për të
përfshirë ekspertizën dhe
projektet që ato kanë, me planet
dhe politikat e kësaj Ministrie.

Ne, nxisim qeverinë të punojë
për ndryshimin e gjendjes në
fushën e Ujit, Ajrit dhe Mbetjeve
duke zbatuar ligjin dhe duke marrë
në konsideratë rekomandimet e
dokumentave tona të pozicionimit.
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Në kuadër të veprimtarive të zbatimit të projektit COMBI, ” Shqipëria jonë e pastër dhe e bukur ”, në Korçë dhe Shkodër u zhvilluan
takime me Drejtoritë Rajonale Arsimore, me drejtoritë e shkollave, prindër dhe nxënës të shkollave pjesëmarrëse në projekt etj.
Qëllimi ishte të paraqiteshin rezultatet e arritura të projektit në këtë rreth, vështirësitë e hasura dhe kapërcimi i tyre, mundësitë e
shtrirjes më të madhe të projektit në drejtim të ndërgjegjësimit sa më shumë të nxënësve, familjarëve e qytetarëve të tjerë, për
nevojën e riciklimit të materialeve të plastikës si rrugë për kursimin e energjisë, të lëndëve të para dhe për një mjedis të pastër
qytetar.

Në kuadër të veprimtarive të
zbatimit të projektit COMBI, ”
Shqipëria jonë e pastër dhe e bukur ”, në
Shkodër u zhvillua një takim me
Drejtorinë Rajonale Arsimore, me

drejtoritë e shkollave, prindër dhe nxënës
të shkollave pjesëmarrëse në projekt
etj..Qëllimi ishte të paraqiteshin
rezultatet e arritura të projektit në këtë
rreth, vështirësitë e hasura dhe kapërcimi
i tyre, mundësitë e shtrirjes më të madhe
të projektit në drejtim të ndërgjegjësimit
sa më shumë të nxënësve, familjarëve e
qytetarëve të tjerë, për nevojën e
riciklimit të materialeve të plastikës si
rrugë për kursimin e energjisë, të lëndëve
të para dhe për një mjedis të pastër
qytetar.

Znj. Bora Trajko, koordinatore e
projektit COMBI pasi pershendeti
pjesemarresit e konferences, bëri një
përmbledhje për gjithe ecurine e projektit
ne fazen e tij te dyte. Ajo solli
eksperiencat e marra ne qytetet e
Tiranes, Korces Lezhes dhe Durresit
duke arritur tek Shkodra duke sjelle
shembuj se si eshte arritur ndryshimi i
sjelles te femijeve ne mjedis nepermjet
riciklimit te mbetjeve plastike. Nje nga
shembujt ishte ora e hapur qe u zhvillua
ne shkollen Emin Duraku ne Tirane ku

vete femijet ishin aktoret qe ndikuan ne
mjedis nepermjet aksioneve te
ndermarra,jo vetem brenda oborrit te
shkolles,por edhe jashte tij apo edhe
pyetesoret qe vete ata kishin pergatitur.

Drejtoresha e Drejtorise
Rajonale Arsimore të Shkodres Znj.
Artida Ferketi theksoi  se ishte shume
entuziaste qe ky projekt eshte duke u
implementuar me se miri ne kete qytet.
Ajo tha se projekte te tilla jane gjithmone
te mirepritura dhe per me teper qe
ndikon ne nje mesimdhenie me te mire
duke qene se eshte bere trajnimi i
mesuesve me metoda bashkekohore. Si
rrjedhoje dhe femijet jane duke mesuar
nga metoda te tilla. Znj. Ferketi tha: ”Ne

Pas prezantimit te rezultateve të
arritura në zbatimin e projketit
COMBI, në përgjithësi e për
shkollat e Korçës, u zhvilluan
diskutimet:

Z. Vladimir CACI – drejtor i
shkolles 9-vjeçare “Mesonjetorja
e pare shqipe”: Ne shkollen qe une
menaxhoj koleget, mesueset tona
jane te trajnuara per problemin e
riciklimit te plastikes. Dihet qe
problemi i mjedisit eshte nje sfide
e shekullit. Projekti eshte per
femijete e ciklit te ulet,te cilet jane
me te ndjeshem per problemet e
mjedisit ne shkollat tona. Çfare

eshte bere praktikisht ne kete
shkolle? Ne radhe te pare eshte
bere trajnimi i mesuesve,i cili ka
kaluar ne trajnimin pasues. Keta
mesues trajnuan koleget e tjera.
Eshte vendosur,nga klasa e pare
deri ne klasen e peste, majde edhe
me tej, zhvillimi i oreve
ekstrakurikulare ne lidhje me
mjedisin. Duke pasur parasysh
sensibilizim qe eshte bere ne
mjedisin tone, jo vetem me femijet,
por edhe me prinder, ka nje impakt,
nje dukuri e nje zhvillim ku ndihet
edhe praktikisht ne nje mjedis me
te paster. Aktualisht jemi ne pritje

me firmen, e cila eshte kontraktuar
direkt per terheqjen e ketyre
mbetjeve ne menyre qe projekti te
eci zinxhir. Ne jemi te gatshem te
bashkepunojme, jemi ne fazen
elementare, fillestare te
sensibilizimite te nxenesve dhe te

nuk duam te ndalemi vetem tek keto
shkolla qe jane te perfshira ne projekt.
Keto po i quajme shkolla pilote per te
pare se sa te suksesshem jemi ne punen
tone. Ne duam ta shtrijme ate edhe me

gjere, ne te gjitha shkollat tona pasi duam
qe kjo te behet nje kulture per femijet
dhe per brezat qe do te vijojne ”. Ajo
gjithashtu në fund te fjales se saj
falenderoi organizatoret e ketij projketi,
Ambasaden Hollandeze dhe UNICEF
si edhe Qendren e grupimit Ekolevizja e
cila eshte duke implementuar kete projekt
shume suksesshem duk mos lene
menjane edhe mesuesit e ketyre
shkollave qe kane punuar shume me
femijet.

  Fjala pasoi tek Znj. Dhurata
Bushati e cila eshte koordinatore e
projektit per qytetin e Shkodres. Ajo
tregoi se si ishte ndiere ne punen e saj ne
lidhje me projektin COMBI duke u
shprehur se deri tani eshte arritur te behet
nje pune e mire si nga mesuesit qe jane
tashme te trajnuar ashtu edhe nga
nxenesit, dhe jo vetem ata te ciklit fillor
por edhe cikli 9-vjecar tashme eshte duke
punuar per nje shkolle dhe nje qytet me
te paster. Gjate fjalës së saj ajo permendi
edhe nje ekskursion te organizuar nga
Qendra e Grupimit Ekolevizja ne

fabriken e riciklimit te shisheve plastike
(PET), Polymeren Recycling Albania,e
cila ishte një forme shume e frytshme qe
femijet te ndryshonin sjellejen e tyre ne
mjedis. Femijet, në këtë veprimtari, u
informuan dhe ishin shume entuziaste
duke pare vete me syte e tyre te gjithe
procesin qe nga momenti qe ata blejne
nje shishe uje dhe deri ne momentin qe
ajo shishe pas perdorimit vihet prape ne
jete. Ate tashme e kane kuptuar
rendesine e riciklimit dhe jane te gatshem
te bashkepunojne jo vetm me mesuesit
por edhe me vete femijet, shoket dhe
miqte qe i rrethojne duke perfshire ketu
edhe komun itetin e prinderve.

(vijon ne faqen 4)

   Kemi krijuar tashme nje
gjelberim te mire me vullnetarizmin
dhe me deshiren e prinderve,
nxenesve dhe mesuesve. Do te
deshirojme qe te shtojme akoma
me shume gjelberimin dhe ne te
njejeten kohe do te doja te shtroja
nje kerkese. Shkolla Demokracia
eshte nje shkolle specifike e ciklit
te ulet qe zhvillon me shume
deshire dhe pasion dhe eshte e
perkushtuar ne keto veprimatri
ektrakurikulare qe zhvillohen ne
shkollen tone edhe me rregullim te
pjeses te pasme te shkolles e cila
le shume per te deshiruar.

   Muajin e pare u be nje takim
me keshillin e prinderve dhe me
bordin e shkolles ku u diskutua per
nje rrethim te pjeses te pasme te
saj dhe per te bere nje gjelberim
duke qene se atje ka shume

papastertira dhe mbeturina per
shkak te banimit te nje sere
njerezish te komunitetit rom. Nuk
mundemi as te hapim dritaren per
shkak te aromes qe shkaktojne
keto ndotje megjithese nje aksion
i tille zhvillohet gati çdo jave. Eshte
menduar te behet nje ankese tek
pushteti lokal por qe nuk e dime
ende se sa do te gjeme
bashkepunimin e tyre. Ne shkollen
tone projekti COMBI ende nuk ka
sjelle nej kosh tek i cili te behet
ndarja e mbetjeve plastike por as
nuk ka kosha per te bere
seleksioimin e ketyre mbetjeve.

(vijon ne faqen 5)

grumbullimi te mbetjeve plastike
kur te jete nenshkruar marrevshja.
Dihet tashme qe 5 dhjetori eshte
edhe dita nderkombetare e
vullnetarizmit,ku njerezit e
civilizuar bejne pune vullnetare.
Pra ne jemi duke sensibilizuar jo
vetem femijet e perfshire ne kete
projekt por edhe mbare
komunitetin e prinderve dhe
shoqerise civile.

Zbatimi i projektit ne Shkolla
Mollaj: Ne kemi organizuar,krahas
projektit COMBI,edhe nje projekt
tjeter mjedisor ku patem si suport
pushtetin lokal. Jane organizuar 2-
3 aksione pastruese. Ne jemi nje

shkolle fshati ku perveç mbetjeve
plastike ka edhe mbetje organike.
Jemi ne pritje te nje koshi duke
qene se jemi nje shkolle e perfshire
ne projekt dhe gjithashtu jemi te
gatshem te bashkepunojme dhe
sensibilizimin qe deri tashme eshte
teorik dhe duhet ta konktretizojme
ne momentin qe kemi ne dore nje
kontrate te firmes e cila do te
terheqe keto mbetje nga shkolla
jone. Ne te kundert do te
mundohemi ti menaxhojme
nepermjet komunes, pra me
pushtetin lokal.

Perfqesues te shkolles
“Demokracia”:Eshte bere tashme
trajnimi perkates dhe mesueset
trajnuan njera tjetren ne vazhdim.
Fillimisht u be trajnimi nga projekti
COMBI. Kemi vazhduar me
njohjen e materialit te dhene nga
COMBI, krahas tij ka pasur edhe
me vendosjen e posterave
perkates, te cilat tashme jane
ngjitur ne ambjentet e shkolles,si
edhe jashte saj. Kemi sensibilizuar
opinionin jo vetem te nxenesve por
edhe te prinderve. Dua te theksoj
se ne shkollen tone kemi arritur te
kemi mbeshtetjen e komunitetit ne
lidhje me gjelberimin, me mbatjtjen
paster te mjedisit qe pa nisur ky
projekt, qe tashme eshte nje krah i
ngohte per te punuar.

NGA VEPRIMTARITE E ZHVILLUARA NE KUADRIN E PROJEKTIT COMBI – ”
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(vijon nga faqja 3)
  Znj. Bora Trajko: Ne

momentin qe secila shkolle do
te kete ne dore kontraten me

firmen ricikluese atehere do te
nisi edhe grumbullimi i ketyre
mbetjeve. Korca ka mbetur disi
mbrapa duke qene se firma e
riciklimit e cila ndodhet ne
Tirane nuk ka nje pike
grumbulluese ne Korçe. Keshtu
qe e vetmja zgjidhje qe na ngelet
eshte qe te bejme nje
marreveshje me pushtetin lokal,
pra me bashkine ose me firma
te tjera riciluese te cilat operojne
ne kete qytet ne menyre qe ky
projekt te vazhdoje dhe mos
ngelet ne kornizen e nje projekti
dhe per te krijuar keshtu nje
kulture per keta femije qe neser
ata tja u transmetojne brezave
pasardhes.

  Do tju sugjeroja nje forme
tjeter sensibilizimi e cila tashme
eshte aplikuar ne Tirane duke
krijuar nje nje Klub
Ekologjistesh te vegjel me
pjesemarrje nga klasa e dyte e
deri tek klasa e katert duke pasur
edhe nje logo te tyren. Kjo besoj
eshte nje forme funksionale dhe
ne nje ore mjedisore apo
ektrakurrikulare te bejne aksione

NGA VEPRIMTARITE E ZHVILLUARA NE KUADRIN E PROJEK
ne territorin e shkolles pse jo
duke e shtrire ate ne lagjet e tyre.
Duke qene se ne shkollen
Demokracia ka aktualisht nje

problem mjedisor do te
sugjeroja qe vete femijet ne nje
format A4 te shkruajne me
doren e tyre ankesat qe kane ne
lidhje me shkollen e tyre. Besoj
se do te kete nje pergjigje nga
Bashkia e Korces qe
fatkeqesisht nuk e patem sot
prezente nje perfaqesues.

Projekti synon te perfshije
femijet si pjesa kryesore por jo
vetem kaq. Komuniteti i
prinderve, mesuesit, kompanite

private si edhe pushteti vendor
jane te gjitha pjese e nje zinxhiri
qe nese i ka te gjitha
komponentet/elementet eshte
funksional.

Nxenese nga shkolla

„Mesonjetorja e pare“:Ne
kemi bere nje eksperiment ku
kemi marre disa copa pambuku
duke i menduar si njerez te cilet
kerkonin ajer te paster. Dy cop
pambuku i vendosem ne nej
vend te papaster, dy jashte dhe
nje ne vendin e paster. Pas pak
pame se ku kishte me shume
ndotje ajri. Edhe pambuku qe
ishte vendosur jashte ashme
ishte ndotur nga ajri qe leshonin
makinat, aromat qe vinin nga
koshat e mebturinave. Pasi u
kthyem ne klase morem lupat
dhe pame edhe mikrobet.

Znj. Elena XHIKO,
“Mesonjetorja e pare shqipe”:
Ne kemi bere edhe ekskursione

te ndrydhme me tema mjedisore
ne oren e lendes
ekstrakurrkilare dhe kemi bere
edhe vizatimet perkatese sipas
ketyre temave te tilla si zhdukja
dhe mbrojtja e kafsheve si edhe
kafshet ne rrezik, riciklimi i
plastikave, kemi bere vjersha
per ekosistemet, mbrojten e
mjedisit, biodiversitetin, floren
dhe faunen, dhe vizatime se si
duhet ta mbrojme mjedisin.

Anila BITRAKU,mesuese
ne shkollen “Mesonjetorja e
pare shqipe”:Meqe nxenesit
folen vete ne lidhje me temat e
organizuara ne oren e lendes
ekstrakurrikulare per mbrojtjen
e mjedisit une do te flas se si
jane ndjere mesuesit gjeta
zhvillimit te kesaj lende. Dua te
theksoj se te gjitha mesueset e
shkolles tone e kane mirepritur
kete projekt. Se pari ka qene
ekzistenca e librit te gatshem,
tekste me temat e mjedisit por
kur vjen puna ne praktike shpesh
here nuk dime çfare te bejme,
eksistenca e kiteve me materiale
te ndryshme ishin mjaft
pozitive.

  Pervec kesaj pozitive ka
qene edhe vete metodologjia
femija per femijen. Kjo tematike
kishte dicka te vecante. Kjo
eshte perdorur edhe ne

NGA ZHVILLIMI I TAKIMIT NE KORÇE
zhvillimin e lendeve te tjera. Vete
temat e edukimit mjedisor
integrohen mjaft mire edhe me
lende te tjera si dituri natyre,
matematike apo gjuhe dhe kjo
ka bere qe shpesh here te
zhvillohen projekte ne nivel cikli
apo shkolle. Te tilla kane qene
projekte per higjenizimin e
shkolles dhe veçanerisht per
higjenizimin e nje lulishteje qe
ne e kemi ngjitur me shkollen
ku femijet kalojne nje pjese te
mire te pushimeve. Ata jo vetem
qe e ruajne por e pastroje here
pas here por kane ngjitur dhe
kane shperndare edhe postera
dhe fletepalosje kalimtareve me
keshilla mjedisore.

  Ky projekt ka psur edhe

shuem ndikim ne komunitet.
Shpesh here femijet kane ardhur
dhe kane thene qe tashme nuk
na lejojne femijet te lajme
makinen me uje te pijshem pasi
ata na qortojne. Por duhet
theksuar se edhe vete prinderit
na kane mbeshtetur jo vetem ne
kete projekt por edhe ne te tjere.
Ata kane marre pjese bashke me
ne ne pergatitjen e
fletepalosjeve apo duke dhene
nje fond ne pajisjen me doreza
per te pastruar ambjentin. Nga
gjithe kjo pune qe eshte bere

tashme kemi mjedis te paster
sidomos brebda territorit te
shkolles. Shpresojme qe ky
bashkepunim te vazhdohet
vecanerisht per materialet e
riciklueshme sepse femijet
shpesh pyesin “ po ne pse nuk i
riciklojme materialet?”. Ata kane
bere shume tema ne lidhje me
plastiken kane mesuar se cfare
eshte, per ta eshte dicka
terheqese dhe inetersante.

Mariela, Mesuese shkolla
“Demokracia”: Ashtu si edhe
ne shkollat e tjera edhe ne kete
shkolle projekti eshte mirepritur
duke mos dashur te perseris
fjalet e kolegeve. Ne e kemi
shtrire punen tone neper klasa

duke i nohur femijet me
projektin. Jane organizuar edhe
takime me prinder per tu bere
edhe ata pjestare ne mbrojtejne
e mjedisit qe ndikon tek te
gjithe. Eshte bere nje lidhje njeri-
mjedis, dhe e kunderta. Mjedisi
ndikon ne jeten tone por jemi
ne ata qe ndikojme tek mjedisi
dhe me vone ai jep pergjigjen e
tij. Ne klasat e kesaj shkolle
eshte krijuar nje kend i projektit
COMBI i cili eshte ndertuar hap
pas hapi duke vendosur postera
te ndryshem, duke bere pune te
ndryshme ne veprimataritre e
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(vijon nga faqja 3)
Znj. Bushati tha ndër të tjera

edhe: ”Do te doja te nxirrja ne pah
shume ane pozitive qe kam hasur
gjate punes sime por duke mos
lene menjane edhe disa aspekte qe
do te thoja te pa studiuara mire
apo te neglizhuara. E rendesishme
eshte qe tashme te gjithe jemi te

angazhuar per te punuar qe ky
projekt te m os ngelet vetem ne
kornizat e nje projekti por te
vazhdoje edhe me tej ”.

  Në konferencë diskutuan
edhe drejtoret e shkollave te
perfshira ne projekt: Znj. Rumica
Dekovi – shkolla Ndre Mjeda, Z.
Ymer Vila – shkolla Ismail Qemali,
Z. Preng Luli – shkolla Ndoc Mazi,
Znj. Majlinda Bregu – shkolla
Skenderbeg dhe Znj. Olda Luku
– shkolla Branko Kadia.

  Të gjithe shprehen
mirenjohjen ndaj Ambasades
Hollandeze dhe UNICEF per
mbështetjen e ketij projekti kaq
domethenes. Secili prej tyre
treguan per aktivitetet e
organizuara ne shkollat e tyre ku
femijet pervec ndergjegjesimit te
tyre jane munduar te
ndergjegjesojne edhe mbare
opinionin e komunitetit duke
shpërndare postera, pamflete dhe
fletpalojsje kunder ndotjes te
ambjentit dhe pro riciklimit te
plastikes. Duke e marre projektin
ne total ata u shprehen se puna
tashme nuk pengohet ne
sensibilizimin e femijeve. Të
bashkuar te gjithe ne nje ze ata u
shprehen se nuk do te ishte e
hijshe dhe as higjenike qe mbasi
keto mbetje te jene grumbulluar
ne oborrin e shkolles te rrine atje
pasi akoma nuk eshte dukur
dikush ngfa bashkia apo nga entet
private per ti mbledhur. Dhe ky
nuk eshte nje shqetesim kalimtar
duke ditur qe ne mes te ketij
projekti kemi te bejme me femije,
me jeten dhe te ardhmen e tyre.
Nese kja hallke e ketij zinxhiri do
te bashkohej me te tjerat atehere
do te ishim me shume se te
sukseshem, thone ata.

  Ne vazhdim folen edhe vete
femijet. Enes Tafili eshte nje djale
ne klasen e IV i cili ka qene nje
nga femijet qe vizituan fabriken
e riciklimit ne Tirane. Ai, midis
të tjerave tha se ” une u
entuziazmova shume kur e pashe
fabriken dhe u informova edhe
me shume duke shtuar keshtu

njohurite e mia ne mjedis. Tani
une e di shume mire se cfare
rendesie ka riciklimi dhe perse
duhet qe ne te riciklojme”. E me
pas vijoi duke spjeguar te gjithe
procesin e riciklimit te mbetjeve
plastike (materialeve PET) ashtu
sic ishte shpjeguar ne fabrike nga
vete administratori i saj.

  Po aq te pergatitur dhe mire
sensibilizuar ishin edhe femijet e
klasave te dyta, te treta, te pesta
e keshtu me rradhe duke pasur
nga nje perfaqesues per cdo nivel
klase.

  Problemi kryesor i ngritur

edhe në vazhdim të konferencës
doli se ishte ajo se çfare do te
ndodhe me mbetjete pasi ato te
mblidhen? Kush do ti terheqi?

Ja se çfarë thote Znj. Dhurata
Bushati: Ne i mbledhin por duam
te dime qe nese nuk vjen firma e
riciklimit per ti mbledhur atehere
duhet bere nje kontrate me
Bashkine per te gjetur nje vend
te posacem dhe aty te vije
makinat nga fabrika e riciklimit
per ti terhequr. Ashtu sic tha edhe
Znj. Olga, ne kemi mbetur ketu,

i kemi mbledhur por askush nuk
ka ardhur per ti terhequr nga
oborri i shkolles. Para fillimit te
konferences Znj. Olga tha se
kishte kerkuar ndihmen e
shendetesise duke vijuar me nje
pagese qe eshte bere privatisht
per ti hequar ato qe tashme quhen
mbeturina jo funksionale. Por ka

ndodhur edhe që ne çastin qe
femijet kishin grumbulluar
shishet plastike vijnë dhe fshatare
dhe i marrin per ti perdorur per
qumesht te cilin e shisnin ne qytet
dhe kjo ka qene nje ekperience e
keqe që ka ndodhur në shkollën
Ndre Mjeda.

  Me gjithe deshiren e mire
per ta zbatuar dhe vazhduar kete
projet, në konferencë u
këmbëngul se duhet thene situata
hapur. Per momentin projekti
eshte ndalur per te vetmen arsye
se shihet qe nuk ka nje qarkullim
te mbetjeve plastike. Pra fakti qe

askush nuk po vjen per ti terhequr
do te thote qe nuk mund te
vazhdojme.

  Znj. Olga Luku, drejtore e
shkolles 9-vjecare Branko Kadia
ne kete qytet, theksoi se “ Ne
nuk kemi asnje kundershtim ne
lidhje me te por deri ne çastin qe
ne nuk dime se si do te
vazhdohet,atehere jemi te
detyruar qe ta nderpresim. E
theksoj se shkolla jone duke qene
se askush nuk erdhi per ti
terhequr ne morem nej makine

TAKIMI I ZHVILLUAR NE SHKODER
dhe e kemi paguar privatisht.
Duke qene se edhe vete makina
nuk ka perballuar sasine e
shisheve nje pjese ka ngelur ende
ne shkolle. Ne kuader te mbrojtes
nga gripi i derrit u be nje tjeter
sensibilizim, ne ruajtjen paster te
mjedisit ku jetojme, infermierja e
shkolles sone ka mundur te

kontaktoje me strukturat
perkatese te shendetesise duke
siguruar keshtu nje tjeter makine
duke eleminuar pjesen tjeter te
materialeve plastike qe ishin ne
shkolle. Aktualisht koshi eshte
bosh dhe ne per momentin jemi
te kenaqur sepse te pakten e dime
qe nuk kemi nje fole pislliqesh ne
shkollen tone. Nuk e di se si do te
vazhdoje dhe nga do te vije nje
zgjidhje edhe pse e kam te qarte
se ku do te kerkohet zgjidhja. Por
gjithsesi besoj se kaq na takon ne

 Qendra e Grupimit Ekolevizja
u angazhua që te marre takim me

personat pergjegjes ne Bashkine
e Shkodres per ta bere pjese edhe
pushtetin lokal ne kete projekt
duke shpresuar qe te filloje nej
qarkullim i te gjitha pjeseve te
projektit per te arritur nje rezultat
te mire.

  Fëmijët pjesëmarrës në
konferencë kishin për gatitur një
sërë zbukurimesh e mjetesh të
tjera me materiale të riciklueshme,
të cilat u ekspozuan duke ngjallur
admirimin e të pranishmëve.

oreve jashtekurikulare. Femijet
e kane shume qejf kete ore,
punojne me perkushtim, e bejne
me dashuri. Kjo eshte e
rendesishme. Vete fmijet kane
organizuar yetesore te
ndryshem duke dale ne rruge
dhe duke intervistuar
komunitetin. Jemi ne pritje te
koshit per te filluar nga puna.

Fredi XHEMO – kryetar i
komunes Mollaj, Qarku
Korçe: Ndihem shume mire qe
marr pjese ne nje takim te tille
kaq te rendesishem pasi eshte
nje nga detyrat kryesore qe ne
e kemi si pushtet vendor,
ambjenti, sherbimi ndaj tij. Vitet
e fundit qe banoret hedhin me
teper mbetje e sasia eshte rritur
dhe kjo sjell nje ndotje shume
te madhe te mjedisit. Ne si
komune kemi filluar nje
bashkepunim me shkollen e
komunes sone duke qene se ata
jane aktoret me te mire per te
luajtur rolin e atij vizioni qe kemi
ne si komune per nje fshat sa
me ta paster dhe me te
kendshem per te jetuar. Filluam
dike i angazhuar me nje pyetesor
qe pergatitem ne si komune per
te marre mendimin e
komunitetit duke pasur
parasysh tarifen qe eshte
caktuar per heqjen e
mebturianve. Kjo kish te bente
me shkollen, pra me femijet ne
menyre qe edhe ata ta dine se
deri ku qendrojne problemet ne
komunen e tyre ku ata duhe te
jene aktoret kryesore sidomos
ne zgjidhjen e ketyre
problemeve mjedisore.

Gjithmone i kemi mbeshtetur
ne nismat qe ata kane
ndermarre kur kane dashur
ndihmen tone. Do te doja qe 1
here ne muaj shkolla te caktoje
nje dite dhe ta quajme si dita
mujore per pastrimin e fshatit.
Ne si komune do te veme ne
dispozicion materialet dhe
makinerite qe kemi ne
dispozicion dhe ky aksion te
ishte si nje ndergjegjesim per
banoret qe edhe ta ata kuptojne
qe mbeturinat nuk mund te
hidhen kudo. Sa me i paster
mjedisi aq me shume kenaqesi
do te kene ata edhe per femijet
e tyre. Kjo do te nise ne janar
duke qene se tasjme jemi duke
bre miratimin e buxhetit ku nje
pjese e madhe e grantit do te
kaloje pikerisht per pastrimin e
ambjentit. Ne shkollat e
komunes ne kemi çuar qese
plastike dhe jemi ne dispozicion
ti terheqim duke qene se makina
e patrimin kalon çdo dy dite per
ti hequr.



6

Një shembull që bën shumë
përshtypje në atë që quhet
metabolizmi i materialeve
industriale është rruga që bën një
kanaçe nga ato që përdorim çdo
ditë me pije freskuese, birrë apo
lëmgje të tjera.

Prodhimi i tyre del se është më
i shtrenjtë dhe më i komplikuar se
sa pija që përmbajnë brenda tyre.
Le të shikojmë rezultatet e një
studimi të kryer në Angli ku janë
përfshirë të gjithë etapat e
prodhimit të pijes nga më të
shiturat, koka kolës.

 Boksiti që nxirret në Australi
nga minierat, me koston e tij të
prodhimit, më pas transportohet
në një fabrikë kimike ku një
procedurë që zgjat rreth një
gjysmë ore redukton një ton të
boksitit në gjysmë-ton të oksidit
të alumini.Kur sasia e akumuluar
është e mjaftueshme për tu
tregëtuar ngarkohet në
konteinerë për transportin e saj
në një shtet tjetër si p.sh. në Suedi
apo Norvegji, ku centralet hidro-
elektrike sigurojnë energji të lirë.

  Pas udhëtimit për rreth një
muaj nëpër dy oqeane, materiali
zakonisht qëndron për disa muaj
në një uzinë. Këtu, me një proces
rreth dy orë për çdo gjysmë-ton
të oksidit të aluminit, kthehet në
një çerek ton alumin, në blloqe me
dhjetë metra gjatësi. Pas rreth dy
javësh ato do të transportohen në
fabrikat në Suedi dhe Gjermani.
Çdo bllok është i nxehtë në gati
500 gradë Celsius dhe me një
trashësi prej tre milimetra. Këto
dërgohen në një depozitë nga ku
merren e kalojnë në përpunim të
ftohtë për të arritur në një trashësi
dhjetë herë më të vogël e në këtë
çast materiali është i gatshëm për
përdorim.

  Alumini i përpunuar në këtë
mënyrë shkon në shtetet ku do të
prodhohen kanaçe si p.sh. në në
Angli, ku fletëve e aluminit priten
e u jepet forma, pasi janë larë e
tharë që më parë. Më tej, proceset
e tjera janë llakimi, trajtimi i
brendshëm me një shtresë
mbrojtëse që pengon lëngjet të
prishin metalin dhe kontrolli i
tyre.Pastaj kanaçet vendosen në

- Me trembëdhjetë kanaçe bosh
mund të prodhohet një tenxhere.

 - Shtatë kuti konservash mund
të bëjnë një vazo metalike.

 - 800 shishe plastike birre apo
të kokakolës mund të
transformohen në një biçikletë, 130
shërbejnë për të prodhuar një palë
patina fëmijësh, 37 për një set me
tre filxhanë kafeje.

  - Një kile fruta të importuara
kërkon material plastic për
transport 10 deri në 20 herë më
tepër naftë se sa të prodhohet në
vend.

  - Të prodhohet letër e ricikluar
kushton 6 herë më pak dhe kursen

po kaq energji se sa prodhimi i
letrës së re. Ndotja kimike që
prodhohet në procesin e riciklimit
është 25 herë më e vogël.

 - Tregu botëror i plastikës me
origjinë nga nafta është 40 milion
ton.

 - Harxhimet për menaxhimin e
mbetjeve urbane në dhjetë
vjeçarin e fundit janë trefishuar.
Po kaq është rritur dhe vëllimi i
venddepozitimeve. Vetëm në
Francë haexhohen 10 milardë euro
për menaxhimin e mbetjeve me një
kosto prej 120 euro për person.Në
Europë, në se do të riciklohej

gjithë letra dhe kartoni i përdorur
në dhjet vjet, do të kishte vëllimin
e 170 vend depozitimeve të mëdha
të mbetjeve.

  -Çdo familje hedh në vit në
mbeturina të paktën 10 ambalazhe
të mëdha të letrës, kartonit ose
plastikës, pa përmendur mbetjet e
përditëshme. Europa ka, për
mbetjet familjare një mesatare prej

214 milion ton për shtet dhe një
mesatare prej 22 milion ton për
shtet nga ndërmarrjet dhe tregëtia.

 - Një familje shqiptare prej katër
personash, hedh mesatarisht në vit
800-1000 kilogram mbeturina në vit
(në Europë ëshët nje mesatare prej
1.5 ton). Ambalazhi përbën
afërsisht gjysmën e mbetjeve
familjare.

 - Në mbetjet tona familjare:29
% që përfundojnë në vend
depozitimet e qyteteve, janë
mbetje që dekompozohen
(shumica mbeturina ushqimore)
mund të kompostohen e të në
plehra organike për bujqësinë ; 25
% janë mbetje letre e kartoni, 13%
janë mbetje qelqi dhe 11% janë
mbetje plastike, pjesa më e madhe
e të cilave mund të riciklohen.

  -Një incenérator, uzinë që djeg
mbetjet urbane, nganjëherë duke
prodhuar dhe një sasi energjie, i
djeg mbetjet në temperaturë 850
gradë dhe transformon një ton në
rreth 40 kilogram lëndë solide (të
ngurtë-hi). Por ai lëshon, megjithë
përparimet e teknologjisë, një sasi
të madhe dyoksidi karboni dhe
pjesëzat e imta (dioksinat
kancerogjene) janë në një raport 15
në 2000 të tilla.

paleta dhe transportohen për tu
ruajtur deri sa nisen në fabrikat e
prodhimit të pijeve, ku lahen
përsëri, mbushen me pijen e
përcaktuar ku, përgjithësisht,
përfshihen sheqernat, uji, fosfate,
kafeinë, dyoksid karboni dhe
përbërësit e tjerë të pijeve.

 Sheqeri mund të vjë nga
prodhimtaria e panxharit në
Francë, dhe është gjithashtu
objekt i transferimit me kostot e
tyre dhe me kostot e tjera të
fazave të ndryshme të përpunimit.
Fosfori vjen nga Idaho, në SHBA,

ku ai është nxjerrë nga puset e
minierave, me një procedurë që e
çon në sipërfaqe bashkë me një
sasi kadmiumi e toriumi radioaktiv.
Në një ditë, kompania minerare që
e nxjerr dhe përpunon fosfatin  (për
ta sjellë atë në nivelin e cilësisë të
përshtatshme për konsum
njerëzor), konsumon të njëjtën sasi
të energjisë elektrike si një qytet
prej 100,000 banorë.Kafeina vjen
me më pak shpenzime nga fabrikat
kimike angleze.

  Kanaçet, pasi janë mbushur
e janë mbyllur me kapakë po prej
alumini,me një normë mesatare
prej prej 1.500 copë në minutë,
paketohen me kartona të shtypur
me ngjyra të njëjta dhe dekorime i
cili vjen nga brumë druri të
importuar nga Suedia, Siberia apo
British Columbia (Kanada), me
paleta druri nga të njëjtat burime
dhe me një ambalazh më lëndë

plasike të prodhuar nga nafta e të
dekoruar si dhe kartoni.

  Pas kësaj kanaçet nisen për
shpërndarësit lokalë (por dhe
ndërkombëtarë që kërkon
shpenzime të tjera transporti e
taksash) dhe pas një kohe të
shkurtër drejt supermarketit ku
zakonisht një kanaçe është blerë
brenda tri ditësh.

 Konsumatori blen 33 centilitra
ujë që ka sheqer, bojë me fosfat,
kafeinë e karamel. Në Angli
konsumatorët hedhin 84% të
kanaçeve, që do të thotë se

shkalla e eliminimit të aluminit,
të llogaritur në mbeturina të

prodhimit është 88%.
Shtetet e Bashkuara

janë në tre të
pestat e

kësaj

sasie që do të thotë se po kaq
duhen përsëri materiale të
papërpunuara, konsum të
energjisë njëzet herë më të lartë
se ato të që do të nevojiteshin për
riciklimin dhe hedhin në mbeturina
një sasi prej alumini që do të ishte
e mjaftueshme për të zëvendësuar
çdo tre muaj gjithë flotën prej
qindra mijra aeroplanë të
aviacionit civil.

 Çdo produkt i konsumit tonë
të përbashkët fsheh një histori të
ngjashme, një inventar të
ngjashëm materialesh dhe kostot
jomateriale (krahu i punës etj..),
burimet natyrore dhe ndikimet në
këto burime. Po ashtu dhe një
përqindje të ngjashme të
mbeturinave që rrjedhin nga
konsumi i tyre. Të gjitha këto
mund të kurseheshin, në pjesën e
tyre më të madhe, nëse ky material
do të riciklohej.

TE DHENA PER MBETJET E RICIKLIMIN RRUGA DHE KOSTUA E NJE KOKAKOL-e NE KANAÇE

 GJELBEROHEN SHKOLLAT NE   BATHORE E QENDER-KAMEZ
PROJEKTI I MBESHTETUR NGA AMBASADA JAPONEZE-ROME DREJT PERFUNDIMIT

 Projekti i nisur për zbatim në fillim të
muajit Maj të këtij viti, nga Qendra
ALBAFORST, për krijimin e sipërfaqeve të

gjelbëra, në shkollat e Bathores dhe Qendër-
Kamëz, dhe me qëllimin për të kontribuar në
gjelberimin urban dhe edukimin mjedisor në
shkolla, me mbështetjen dhe financimin e

Ambasadës Japoneze në Romë për
Shqiperinë, po shkon drejt përfundimit të
zbatimit të tij duke instaluar mjediset e
gjelbëra të munguara në territoret e këtyre
shkollave.

  Në zbatim të projektit u krye:
- Krijimi i sipërfaqes së gjelbër në

oborret e shkollave të Bathores dhe
Qender-Kamëzes, me një sipërfaqe prej
5.000 m2;

- Mbjellja e 300 drurëve dekorativë (nga
25 lloje/specie të ndryshme);

- Pastrimi i mbetjeve dhe sistemimi i
oborreve në sipërfaqe prej 5,000 m2 ;

- Vendosja e 65 stolave dhe 35 koshave
mbeturinash ne oborret e shkollave;

- Mbjellja e shkurreve dekorative, barit
të gjelbër dhe krijimi i bordureve të gjelbëra
brënda teritorit të shkollave.

  Veprimtaritë e zhvilluara, duke ruajtur
dhe ciklin mësimor në shkolla, janë
zhvilluar me pjesëmarrjen e nxënësve,
qoftë për sensibilizimin e tyre në drejtim
të mjedisit dhe ruajtjes e mbrojtjes së tij,
qoftë edhe për përfitimin nga ana tyre të
shprehive praktike.

  Për periudhën e mbetur deri në fund
të projektit do të zhvillohen edhe disa
seminare (workshop) me drejtim edukimin
mjedisor të nxënësve në këto shkolla.

Per me shume informacion: Qendra-
AlbaForest,

Rruga: “Sami Frasheri”, Colosseo, Nr.
39, K.P. 1544, Tiranë

Tel/fax: + 355-42-232 363, Mobile:
0682092008,

http://www.albaforest.com ;
E-mail: albaforest@gmail.com
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-1868 Duke u nisur nga nitrati i
celulozës dhe kamfora, J.W. Hyatt
prodhoi celuloidin, shumë të
ngjashëm me Parkesinën, patentuar
në 1870 në SHBA.

 -1872 Vëllezërit Hyatt ndërtuan
makinën e parë për prodhimin e
celuloidit.

1878 J.W. Hyatt prodhoi atë që
mund të quhet stampa e parë e
prodhimit plastik me injeksion.

-1879 U patentua nga M. Gray
makina e presimit të plastikës me vida.

-1892 Pali Troester prodhon një
presën e parë me tuba, duke
përmirësuar makinën e Gray.

-1897 W. Kirsch e A. K.Spitteler
zbulojnë formaldeiden, i njohur
ndryshe si galaliti.

-1889 G.Eastman arrin të përdorë
celuloidin për prodhimin e filmave
fotografikë.

-1901 W.J. Smith prodhoi
rrëshirën e parë alkide dhe
gliceroftalike.

-1909 Leo H. Baekeland, duke
përdorur prodhime sintetike nga
distilimi i karbonit krijoi bakelitin.

-1910 Krijohet fabrika General
Bakelite Co., e transformuar në 1922
në Union Carbide, një nga korporatat
më të mëdha edhe sot në botë.

mbeturinave, pastaj të
identifikohen dhe klasifikohen sipas
llojit, të imtësohen (thërrmohen),
lahen,thahen dhe rigranulohen,
gjegjësisht të kthehen përsëri në
ambalazh ose prodhime të tjera.Një

shembull i mirë për këto procese
është ndërmarrja e përpunimit të
plastkës Polymeren Recycling
Albania. Por procesi i ndarjes së
plastikës nga mbeturinat e tjera
doemos të fillojë që nga momenti i
daljes së tyre jashtë përdorimit, pra
që nga vetë qytetarët në shtëpi,
shkollat, tregjet dhe ndërmarrjet e
ndryshme.

  Nga ana ekologjike materialet
e plastikës paraqesin rrezik për
ambientin për shkak të përbërësit
të tyre, polivinilklorurit (PVC) dhe
faktit se plastika nuk mund të
shpërbëhet në mënyrë të
natyrshme për arsye të vështirësisë
për t’u zbërthyer.Po t’i referohemi
sasisë së prodhimit të plastikës,

 Plastika është një lëndë
organike që lind nga burime
natyrore si karboni, kripa e
zakonshme, gaze dhe mbi të gjitha
nga nafta. Procesi industrial i
trajtimit të naftës quhet “cracking”.
Me këtë proces arrihet shpërbërja
e zinxhirit të molekulave të
hidrokarbureve, nga ku dalin

prodhimet e asaj që quhet “naftë e
virgjër” që përdoret në prodhimin
e monomerëve si etileni e propileni.
Për prodhimin e plastikës përdoren
dy procese: i polimerizimit dhe
polikondensimit.

  Por cila është historia e zbulimit
dhe zhvillimit të saj?

  Në 1835 H. Regnault zbuloi
lëndën e parë të bazuar në

Prodhimi i mbetjeve urbane po
shtohet nga viti në vit e arritur në
shifra që, deri para pak kohësh as
nuk i kishim menduar. Megjithë se
Shqipëria është akoma në një farë
distance për sasinë e mbetjeve për

banor nga shtetet e Bashkimit
Europian, përsëri rritja e tyre sot
përbën shqetësim për vetë banorët
dhe ata që e kanë për detyrë që ti
menaxhojnë këto mbetje, kryesisht
pushteti lokal dhe ndërmarrjet e
caktuara prej tyre.

  Sasia e madhe e mbeturinave
të plastikës mund të zvogëlohet
vetëm nëpërmjet shfrytëzimit sa më
të madh të metodës së riciklimit të
tyre. Megjithatë, ky proces nuk
është edhe aq i thjeshtë.
Përkundrazi riciklimi duhet të kalojë
nëpër disa faza në mënyrë që të jetë
i suksesshëm. Në kuadër të
përgatitjeve për riciklim, mbeturina
e plastikës është e domosdoshme
të ndahet nga llojet tjera të

shohim se në masë të madhe ajo
është duke zëvendësuar materialet
e tjera si metalin, qelqin dhe drurin.
Një tendencë e këtillë bazohet në
disa shkaqe që janë çmimi më i lirë i
lëndës së parë, pesha e lehtë, është

më e qëndrueshme ndaj thyerjes,
lehtë përdoret dhe ka kosto më të
ulët të prodhimit në krahasim me
qelqin dhe metalin. Por materialet e
plastikës janë jetëshkurtra për nga
përdorimi dhe në anën tjetër krijojnë
probleme për një kohë mjaft të gjatë
në mjedis, pasi që nuk prishen dhe
mbeten në ambient për një kohë të
gjatë si trupa të ngurtë.

 PVC është një nga përbërësit
kryesorë të çdo lloji të plastikës dhe
vetitë e tij helmuese janë një nga
problemet kryesore për shëndetin
dhe ambientin në përgjithësi. Kjo
veti e tij vjen nga shkaku se
përbëhet nga polimerizimi i
vinilklorurit, i cili është një gaz
helmues që çlirohet ngadalë në ajër
ose në ushqimet e paketuara, duke
pasur efekt shkatërrues
veçanërisht në mëlçi, në sistemin
nervor, në imunitetin e njeriut e
kështu me radhë. Ky përbërës e
bën shumë të vështirë edhe
procesin e riciklimit të plastikës,
pasi në rast të djegies së
prodhimeve të plastikës në ajër

RICIKLIMI DHE NDERGJEGJESIMI
Mungesa e informimit të popullatës për problemet e menaxhimit të mbetjeve bën që njerëzit të mos

përfshihen në procesin e riciklimit të mbeturinave

polimerizimin dhe në 1846, zvicerani
F.Schoenbein izoloi të parin polimer
artificial.

  Në 1862, me rastin e Ekspozitën
Ndërkombëtare në Londër, u
ekspozua mostra e parë e asaj që
me të drejtë mund të konsiderohet
si plastika më e vjetër, një “prind” i
një familje të madhe të polimereve,

që tani ka disa qindra “pjestarë
“.Zbuluesi i saj ishte Alexander
Parkes, lindur në Birmingham në
vitin 1831, pa ndonjë arsim të
veçantë në kimi dhe fizikë. Ai u mor
për disa kohë me përpunimin e
gomës natyrale dhe substancave
të tjera që mund të jepnin rezultate
të ngjashme me ato prej gome që
athere ishin gjithnjë e më shumë të

kërkuara nga industria. Studimi dhe
provat me nitratin e celulozës, të
marra në 1845 në Bazel nga kimisti
Schoenbein, e çuan Parkes në një
material rimbushës që “ mund të
përdorej në gjendje të ngurtë, të
lëngshme ose plastike, si fildish, i
errët, fleksibël, i papërshkueshëm
nga uji dhe që mund të punohej
lehtësisht”. Me këto fjalë, shpikësi
e përshkroi Parkesinën, emri që i
vuri një lloj celuloidi, të cilin e
patentoi në 1861.

   Kërkesa të ngjashme për
hulumtimin e materialeve të reja në
SHBA bënë që John Wesley Hyatt,
tipograf dhe një prodhues i bilave
të bilardos prej fildishi,të arrnte në
prodhimin e “fildishit artificial-
celuloidi”, ndërsa në vitin 1870 u
krijua fabrika e parë e materialeve
plastike e quajtur Albany Dentare
Plate Company në Newark, po në
SHBA.Këtu u përdor dhe termi
celuloid që mbeti për një kohë të
gjatë si emër i përbashkët për të
përshkruar, në përgjithësi, plastikat
e bazuara në celulozë dhe jo vetëm
ato.

(vijon në numurin e ardhshëm)

çlirohen gazra helmues si acid
klorhidrik apo edhe dyoksid
karboni që janë ndotës të lartë të
ajrit dhe ujërave, qofshin ato
sipërfaqësorë apo nëntokësorë.
Matjet kanë treguar se gjatë

djegies së një kilogrami PVC në ajër
çlirohet një sasi prej 0.5 kilogram
acid klorhidrik.

  Me gjithë përbërjen e saj me
rrezikshmëri të lartë, plastika sot
vazhdon të ketë një shfrytëzim të

madh. është me rëndësi të dihet se
plastika polikarbonate (PC), e cila
përdoret për prodhimin e shisheve
për fëmijë, enëve për ushqim,
veshjen e brendshme të kanaçeve,
follave të ndryshme, telefonave e
të tjera, është polimeri helmues.

  Mungesa e informimit të
popullatës për problemet e
menaxhimit të mbetjeve sipas
hierarkisë së tyre, ka bërë që njerëzit
të mos përfshihen në procesin e
riciklimit të mbeturinave që në
momentin e daljes së tyre nga
funksioni. Organizimi i fushatave

Mungesa e informimit të popullatës për problemet e
menaxhimit të mbetjeve bën që njerëzit të mos

përfshihen në procesin e riciklimit të mbeturinave

Sasia e madhe e mbeturinave të plastikës mund të
zvogëlohet vetëm nëpërmjet shfrytëzimit sa më të

madh të metodës së riciklimit të tyre.

intensive për popullatën, duke
dhënë informacion për përfitimet
mjedisore nga riciklimi dhe për
mënyrat e grumbullimit të
mbetjeve është një nga mënyrat
për të rritur kontributin e tyre në
procesin e riciklimit.Por kjo nuk
duhet pritur vetëm nga
organizatat e shoqërisë civile apo
projekte të veçantë. Ndërhyrja e
shtetit dhe pushtetit lokal duhet
të jetë akoma më e madhe, edhe
me norma ligjore, të cilat duhet të
shoqërohen me masa konkrete për
grumbullimin e diferencuar të tyre
më qendrat e banuara, por dhe me
transportin dhe destinacionin e
përpunimit që ka vështirësitë e
veta. Por tashmë ky problem, ka

ardhur koha që të gjejë
zgjidhje.Eksperienca botërore na
tregon shembuj të shumtë por, dhe
në Shqipëri janë krijuar bizneset e
riciklimit si ajo që u përmend më
sipër apo G.D.S. sh.p.k me
veprimtari në Elbasan e në Berat.
Por këto sipërmarrje e të tjera edhe
duhen ndihmuar nga shteti, më
tepër se me investime, me
organizim më të mirë të
grumbullimit të diferencuar dhe
transportit, po njëkohësisht me
një ndërgjegjësim më të madh e të
vazhduar të komunitetit.

HISTORIA E PLASTIKES
NGA ZBULIMI I MADH E DERI TEK DEMET MJEDISORENGA ZBULIMI I MADH E DERI TEK DEMET MJEDISORENGA ZBULIMI I MADH E DERI TEK DEMET MJEDISORENGA ZBULIMI I MADH E DERI TEK DEMET MJEDISORENGA ZBULIMI I MADH E DERI TEK DEMET MJEDISORE

NJE KALENDAR I SHKURTËR I ZHVILLIMIT
TË PLASTIKËS 1868-1954

-1910 Prodhohet në Gjermani
acetati i celulozës.

-Vitet 1920 lind Fòrmica, laminat
plastik me bazë urenë, fenolin dhe
formaldeiden.Ka filluar përdorimi i
16 lëndëve të ndryshme plastike,
midis të cilave polistiroli e
poliuretanët.

-1935 Gibson e Fawcett zbulojnë
polietilenin.

-1938 W.H.Carothers prodhon
Nylonin, fibra e parë tekstile
artificiale

-1948 teknikët e areonautikës
amerikane prodhojnë plexiglasin.

-1954 Xhulio Natta zbulon
polipropilenin isostatik, me
karakteristika më të mira dhe për të
cilin merr çmimin Nobel për kimin
në vitin 1963.
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
 Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Shkodër - Fatbardh Sokoli
 Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Tirane

- Pranvera Bekteshi
 Shoqata Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana Shehu
 Albaforest, Tirane, Mehmet Meta
 Qendra Eden, Tirane - Merita Mansaku
 Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci
 Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa
 Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
 Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, Tiranë - Haziz

Marku
 Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet Mehmeti
 Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - Agron Deliu
 Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj
 Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani
 Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,

Gjirokastër – Luan Pogaçi

 Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec - Ruzhdi
Hymetllari

 Milieukontakt International, Tiranë – Valbona MAZREKU
 Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla
 Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj
 G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
 AULEDA, Vlorë
 Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë - Ismail

Hysa
 Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë –

Themi Perri
 Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore,

Tirane – Gani Moka
 Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti
 Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali Ndreka
 Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të Mjeksisë dhe

Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur Tartari
 Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi

KY NUMUR I GAZETES " EKOLEVIZJA"
SPONSORIZOHET NGA PROJEKTI " SHQIPERIA IME

E PASTER DHE E BUKUR ", MUNDESUAR NGA
UNICEF, MBESHTETUR NGA AMBASADA

HOLLANDEZE

 Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika
 Shoqata "PASS”, Majlinda Lleshi
 Shoqata “Nënujsat” Ened Mato
  Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi
  Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president Bashkim Shyle.
  EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magda CARA
  Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri,

Skënder Sala
  Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit,

Shkëlqim Hajno
  Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, Drejtor Ekzekutiv, z.

Ali Lusha
 Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron

LAMKO
 Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ
 Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin Pacara
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SHQIPERIA IME E PSHQIPERIA IME E PSHQIPERIA IME E PSHQIPERIA IME E PSHQIPERIA IME E PASTER DHE E BASTER DHE E BASTER DHE E BASTER DHE E BASTER DHE E BUKUR “, PUKUR “, PUKUR “, PUKUR “, PUKUR “, PARAARAARAARAARAQITEN NE TQITEN NE TQITEN NE TQITEN NE TQITEN NE TAKIMIN E ZHVILLAKIMIN E ZHVILLAKIMIN E ZHVILLAKIMIN E ZHVILLAKIMIN E ZHVILLUUUUUARARARARAR

PUNIMET E TYRE ME MAPUNIMET E TYRE ME MAPUNIMET E TYRE ME MAPUNIMET E TYRE ME MAPUNIMET E TYRE ME MATERIALE TE RICIKLTERIALE TE RICIKLTERIALE TE RICIKLTERIALE TE RICIKLTERIALE TE RICIKLUUUUUARA.ARA.ARA.ARA.ARA.
DUKE I SJELLE SI KARDUKE I SJELLE SI KARDUKE I SJELLE SI KARDUKE I SJELLE SI KARDUKE I SJELLE SI KARTTTTTOLINOLINOLINOLINOLINA TE VITIT TE RI 2010, UROJME PER NJE VIT TEA TE VITIT TE RI 2010, UROJME PER NJE VIT TEA TE VITIT TE RI 2010, UROJME PER NJE VIT TEA TE VITIT TE RI 2010, UROJME PER NJE VIT TEA TE VITIT TE RI 2010, UROJME PER NJE VIT TE

SUKSESSHEM GJITHE NXENESITSUKSESSHEM GJITHE NXENESITSUKSESSHEM GJITHE NXENESITSUKSESSHEM GJITHE NXENESITSUKSESSHEM GJITHE NXENESIT, MESUESIT, MESUESIT, MESUESIT, MESUESIT, MESUESIT, PRINDERIT E DREJTUESIT E, PRINDERIT E DREJTUESIT E, PRINDERIT E DREJTUESIT E, PRINDERIT E DREJTUESIT E, PRINDERIT E DREJTUESIT E
SHKSHKSHKSHKSHKOLLOLLOLLOLLOLLAAAAAVE PJESEMARRESVE, GJITHE SHOQAVE PJESEMARRESVE, GJITHE SHOQAVE PJESEMARRESVE, GJITHE SHOQAVE PJESEMARRESVE, GJITHE SHOQAVE PJESEMARRESVE, GJITHE SHOQATTTTTAAAAAVE DHE BVE DHE BVE DHE BVE DHE BVE DHE BASHKEPUNTASHKEPUNTASHKEPUNTASHKEPUNTASHKEPUNTOREVE TEOREVE TEOREVE TEOREVE TEOREVE TE

GRGRGRGRGRUPIMIT “EKUPIMIT “EKUPIMIT “EKUPIMIT “EKUPIMIT “EKOLEVIZJOLEVIZJOLEVIZJOLEVIZJOLEVIZJAAAAA


