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Ç’DUHET TE BEJE KRYETARI I BASHKISE PER NJE
QYTET TE SHENDETSHEM?

PRIORITET ZHVILLIMI I
QENDRUESHEM

ARDIAN KOLLOZI, kandidat i Partisë
Demokratike

 Vizioni im për qytetin e sheh Vlorën të
projektuar në vitin 2030, qytet policentrik, qendër
e madhe rajonale e zhvillimit ekonomik, me
zhvillim turistik të qëndrueshëm. Zhvillimi i
qëndrueshëm urban nënkupton një zhvillim që
kënaq kërkesat e brezit të sotëm, pa
kompromentuar kapacitetin e brezave të
ardhshëm për të përmbushur nevojat e veta. Një
zhvillim i tillë arrihet duke pasur parasysh tre
parime: Cilësinë Mjedisore, Zgjatjen e horizontit
kohor të politikave të zhvillimit, Pjesëmarrje
publike në vendimmarrje. Si kandidat për kryetar
të bashkisë jam për tu vënë në shërbim të së
mirë së përbashkët, e cila është ajri dhe uji i
mrekullueshëm i qytetit të Vlorës.

KEMI MBAJTUR
FJALEN

SHPETIM GJIKA, kandidat i
Partise Socialiste.

 Këtë katërvjecar do ta cilësoja me
plot gojën si një etapë të rëndësishme
që na ka dhënë shumë kenaqësi, por
edhe shumë shqetësim të përditshëm
për të bërë më të mirën për qytetin dhe
banorët e tij. Unë si kryetar bashkie, i
barabartë me bashkëqytetarët e mi, me
dëshirën për një Vlorë të vërtetë
evropiane, i kemi të gjitha mundësitë,
të realizojmë ëndrrën e brezave të tërë,
Vlorën e ëndrrave tona dhe të fëmijëve
tanë dhe do të bashkëpunoj me
qytetarët për të shpalosur prioritetet e
mia që janë rritja e përmirësimi i cilësisë
së jetesës.

 Bashkia Durrës, mbështetur në situatën
aktuale të menaxhimit të mbetjeve në vend dhe
me mbështetje të IFC (Korporata Financiare
Ndërkombëtare ) - programi për Menaxhimin e
Integruar të Mbetjeve Urbane (MIMU),
ndërmori nismën për përmirësimin e shërbimit
të menaxhimit të mbetjeve në zonën e Durrësit,
duke ngritur një çështje shumë të rëndësishme,
atë të depozitimit të sigurtë të mbetjeve dhe
duke i hapur në këtë mënyrë rrugën sektorit
privat për invesime.

DURRESI PER MENAXHIMIN E MBETJEVE
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NJE PROPOZIM I ÇUDITSHEM
 Eshtë detyra e Kryetarit të Bashkise të formulojë strategji

në në fushën e mjedisit dhe ai ka një detyrim ligjor për të siguruar
që, të gjitha këto politika të tij, të jenë në përputhje me parimet
e zhvillimit të qëndrueshëm. Ashtu si ka përgjegjësinë për fusha
të tjera, duke përfshirë planifikimin, transportin dhe zhvillimin
ekonomik në qytet etj…, po ashtu duhet të sigurojë që ato të
mos bien ndesh me objektivat mjedisore. Kryetari i Bashkise
në mandatin e tij duhet të prodhojë një raport vjetor mbi
gjendjen e mjedisit të qytetit.

 Kandidatët e këtij viti, më shumë se ndonjëherë, po
premtojnë për mjedisin. Por, midis angazhimeve të tjera,
kandidati i Tiranës, z. Basha, ka premtuar se, në politikën e tij
të taksave, do të heqë edhe taksën e mjedisit. Siç duket këtë
“barrë” do ta zgjidhë me atë që do të japë qeveria qendrore.
Kjo duket, së paku, e çuditëshme dhe jashtë logjikës së politikës
fiskale më të cilën do të funksionojë qeverisja vendore edhe në
drejtim të politikës mjedisore.

F. XHAFERRAJ:
Porto Romano nuk

planifikohet si zonë për turizëm
se ka shumë erozion, e ndotur
nga pikëpamja kimike. Ka patur
nja studim, u hartua një master
plan i cili thotë se në atë zonë
mund të ndërtohet dhe për
shkak të alternimit të burimeve
energjetike do të thotë të
prodhohet edhe energji me erë,
me gaz. Ka patur një ofertë të
Enel për të ndërtuar një tec me
qymyr, e cila thotë se normat e
ndotjes së mjedisit do të ishin tre
herë më të ulta se standartet e
Komisionit Europian.

V. DAKO:
Ky është një nga krimet më

të rënda që mund t’i bësh qytetit
të Durrësit: të flasësh për tec me
qymyr në kohën kur gjithë bota
është shumë e ndjeshme ndaj
normave të mjedisit. Ky ndoshta
është një vendim politik dhe z.
Xhaferraj nuk del dot kundër.

 Ne do të kemi këtë qëndrim
gjithmonë sepse qytetarët na
kanë dorëzuar çelsin e qytetit dhe
kam detyrë të mbroj qytetarët e
Durrësit e familjet e tyre.

PARKU ENERGJETIK DHE TEC-I NE
PORTO ROMANO
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 Zhvillimi i qendrueshëm kërkon
që planet dhe programet e
pushtetit vendor të diskutohen më
parë me komunitetin, të realizohen
konsultime publike ku qytetarët e

thjeshtë të kenë mundësi të
shprehin mendimet, sugjerimet e
të bëjnë vërejtjet e duhura per këto
programe e plane që pushteti lokal
ka në plan të zhvillojë.

 Qendra e Informacionit
Aarhus Vlorë (AIC) ka punuar për
promivimin e qeverisjes mjedisore
në Shqipëri, pjesëmarrjes publike
në vendim marrje dhe funksionon

IFC, po bashkëpunon me qeveritë dhe
sektorin publik të tri vendeve ballkanike,
Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën e

Maqedoninë në drejtim të promovimit të
energjisë së rinovueshme.  Ajo po mbështet
për të patur një kuadër rregullator edhe për
shfrytëzimin e burimeve të tjera të
rinovueshme të energjise në perputhje me
potencialet e zhvillimit të tyre ekonomik. Ky
bashkëpunimin konsiderohet nga IFC si një
shembull për t’u ndjekur edhe nga vende të
tjera të rajonit për të krijuar tregun rajonal të
energjisë së rinovueshme.

 Bryenne Tait, drejtuese e projekteve në
këtë fushë për Europën juglindore ka

Artistet kanë treguar se nuk jetojnë të
izoluar nga realiteti i sotëm dhe se janë te
shqetesuar edhe ata për mjedisin. Së fundmi
kane vendosur të flasin për mjedisin. Për
këtë është hapur një ekspozitë me titullin:
Kushtuar harreses mjedisore.

Për organizatorët, mjedisi dhe ndotja e
tij, i përket atyre gjërave madhore, që

ndikojnë në mënyrë direkte në jetën e
njeriut. G. Mulliqi shprehet se: “Në
rropatjen e përditshme pas halleve, fjalëve,
sherreve, shpesh harrojmë ato që janë më
të rëndësishme. Harrojmë kryesoren,
shendetin tonë, shëndetin e të afermve apo
fëmijeve tanë. Harrojme mjedisin ku

PLATFORMA MJEDISORE E QYTETAREVE VLONJATE
si një urë lidhëse midis komunitetit,
pushtetit vendor e biznesit për
mbrojtjen e mjedisit dhe politikave
mjedisore në vend.

 Nisur nga bashkëpunimi dhe

përvoja që AIC ka me komunitetet
lokale në Vlorë në organizimin e
një sërë aktivitetesh si trajnime,
konsultime dhe ndërgjegjësim e
komuniteti lokal ka theksuar
nëvojën për programe të mirëfillta
për mbrojtjen e mjedisit, si pasojë
e problemeve që rriten çdo ditë.
Për këtë arsye AIC në
bashkëpunim më bashkëpunëtorët

vendore e shoqërinë civile ka
hartuar një nismë për Qeverisje
Mjedisiore në prag të zgjedhjve
vendore.

 Kjo nismë konsiston në
organizmin e konsultimit publik me
kandidatët për kryetar bashkie në
Vlorë nga njëra anë dhe komuniteti
vendor nga ana tjetër me qëllim për
të orientuar kandidatët për kryetar
bashkie drejt problematikës
mjedisore në qytet, të identifikuara
këto nga vetë qytetarët gjatë
pyetësorëve dhe takimeve publike
duke bërë të mundur qe të rritet
ndergjegjesimi publik për
mbrojtjen e mjedisit dhe krijimin e
një modeli të ri në bashkepunimin
qytetar - të zgjedhur.

 Veç tërheqjes së mendimit të
ambjentalistëve, në këtë kuadër,
janë zhvilluar gjashtë takime në të
gjitha rajonet e qytetit me
pjesemarrjen e shumë qytetareve
ku u diskutua për çeshtjet
mjedisore që shqetësojnë ata dhe
gjithë komunitetin ndërsa me
vullnetarë të trajnuar u realizua
plotësimi i 400 pyetesorëve derë
në derë në të gjitha lagjet e qytetit.

Pas realizimit të pyetësorëve
dhe organizimit të takimeve me

qytetarët e Vlorës si dhe
pyetësorëve on-line nga anëtarët
e shoqërisë civile është arritur në
përfundimin se prioritetet
kryesore mjedisore në Vlorë janë:

1. Menaxhimi i nbetjeve
urbane në çdo lagje si dhe largimi
i mbetjeve jashtë territorit të
qytetit;

2. Sistemimi i ujërave të zeza dhe

ndalimi i derdhjes së tyre në det;
3. Ruajtja e hapësirave të

gjelbërta ekzistuese, shtimi i tyre
dhe parandalimi i ndërtimeve pa
leje dhe me leje mbi këto hapësira

të gjelbërta;
4. Shtimi i hapësirave publike

të nevojshme për fëmijët dhe
pensionistët, si kënde lojrash,
qendra ditore.

SHOQERIA CIVILE, DONATORET
DHE QEVERISJA VENDORE

Një nga problemet e verës,
aq më tëpër në bregdet e në
sezonin turistik, është furnizimi
me ujë të pijshëm.

Projekti që parashikon
instalimin e tubacionit të ri në
Durrës akoma ende nuk ka
hyre ne planet e qeverise
ndërkohë që rrjeti i vjetër i
tubacionit të amortizuar do të
ketë po ato  problemet për
qytetin e plazhin si çdo vit.
Megjithë që edhe sezoni turistik

nuk ka filluar, që tashti koha e
furnizimit me ujë në banesat e
qytetarëve ka ardhur duke u
reduktuar dhe këtu duhet
kujtuar se vitin e kaluar  banoret
e një pjese të zones së plazhit
ishin të detyruar që të blenin uje
për të plotesuar nevojat e tyre.

    Në fakt nga ministria janë
realizuar tre studime për
furnizimin me ujë të Durresit,
por asnjeri prej tyre nuk ka
gjetur zbatim edhe për koston

I  HARRUAR  PROJEKTI  I  UJIT
TË  PIJSHEM

Shoqata e Bashkive Shqiptare
në bash-këpunim dhe me
mbështetjen e Fonda-cionit
Hanns Seidel ka organizuar një
Konferencë kombëtare me temë
Roli i shoqërisë civile dhe
donatorëve në fuqizimin e
qeverisjes vendore në Shqipëri.

 Qëllimi ishte të njiheshin
njësitë e qeverisjes vendore me
rolin dhe eksper-tizën e shoqërisë
civile dhe kontributin e
organizatave donatore në

procesin e decentralizimit, me
synim bashkërendimin e
veprimtarive të tyre. Në këtë
Konferencë, Shoqata e Bashkive
Shqiptare promovoi botimin e
fundit të saj të doracakut “I
dashur Kryetar i Bashkisë, unë
mendoj …”. Në këtë veprimtari
morën pjesë përfaqësues të OJQ-
ve kryesore vepruese dhe
përfaqësues të Qeverisë qendrore
dhe komunitetit të donatorëve,
kryetarë bashkish dhe aktorë të
tjerë vendorë.

që shkon nga 60 deri ne 80
milionë euro. Studimet kanë
parashikuar ndërtimin e nje
tubsjellesi të ri 40 km, i cili
ndryshe nga ai ekzistuesi do të
kalojë nëpër bregdet në menyre
që të shmangen të gjitha zonat
kodrinore.

Por deri me sot ky projekt
ende nuk ka hyre në rrugen e
zgjidhjes.

Siç duket dhe kjo verë do ta
ketë ujin “pikatore”.

jetojmë, ajrin që thithim, ujin që pimë, që
janë dhe përcaktuesit e shëndetit. Punët
tona të përditshme i kryejmë në një mjedis
mjeran, ku sundojne qeset dhe shishet
plastike, ku nuk arrijmë më të dallojmë
pisllëkun se ai është i përhershëm”.

 Në ekspozitë marrin pjesë 16 artistë, të
cilët përmes pikturës, vizatimit, posterit,

instalacioneve, videos e fotografisë kanë
shprehur qëndrimin e tyre ndaj këtij
problemi. Ndër ta ka emra të njohur të artit
shqiptar që japin kontributin e tyre për
ndërgjegjësimin ndaj problemit të mjedisit
por dhe ndryshimit të realitetit me anë të
artit.

EKSPOZITE KUNDER NDOTJES SE MJEDISIT

theksuar se: “Ky projekt mund të sherbejë
vërtet si një shembull për rajonin. Eksporti i
energjisë nga burime të rinovueshme, nga

Shqipëria, jo vetëm në vendet
e Europës juglindore, por edhe
në vende të tjera si për
shembull në Itali është i
rëndësishëm. Kjo do të thotë
burim të ardhurash dhe
zhvillim ekonomik i vendeve
të Ballkanit Perëndimor, që
aspirojnë antarësimin në BE.
Ky zhvillimi ekonomik është
mjaft i rëndësishem pasi është
një nga kriteret e pranimit të
ketyre vendeve në BE”.

 Ndërsa N. Arsenijevic,
menaxher rajonal i projektit

deklaron se: “Në Shqipëri janë dhënë rreth
110 koncesione për ndërtimin e
hidrocentraleve të vegjël, në Bosnje-
Hercegovine rreth 250, në Maqedoni rreth
100. Por shumë pak hidrocentrale janë
ndërtuar: në Shqipëri vetem një, në Bosnje
15 kurse në Maqedoni asnjë”. Ai ngre
problemin se, ndonëse potencialet
ekzistojnë, procesi është penguar nga
mungesa e pervojës dhe mungesë
kompanish të afta për të marrë përsipër
ndërtimin e tyre.

KONCESIONET E HIDROCENTRALEVE QE
FLENE NE LETRA
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 Dy mandatet si kryetar i Bashkisë së
Vlorës u karakterizuan me një zhvillim të
gjithanshëm të qytetit, çka i dhanë edhe

statusin e Mbretëreshës së Turizmit
Shqiptar për disa vjet me radhë, status që
Vlora, ky qytet i bekuar e mban sot e kësaj
dite e palëkundur.

 Janë kryer investime të shumta në
infrastrukturën e qytetit dhe brenda lagjeve
të tij. U rikonstruktuan shumë rrugë
kryesore, të cilat u zgjeruan, asfaltuan dhe
u shtruan me pllaka të reja  trotuaret e tyre.
Kështu rruga përpara Shkollës Artistike
“Naim Frashëri” dhe rruga përpara ish
shtëpisë së oficerëve u zgjeruan, asfaltuan,
u shtruan me pllaka të reja trotuaret dhe u
mbollën drurë dekorativ dhe shumëvjeçar.
U riasfaltua rruga e Spitalit, rruga e Kuzum
Babait e shumë të tjera. U ndërhy në mes të
lagjeve duke bërë urbanizimin e tyre.
Shembull për këtë është Lagjja “Isa
Boletini”, e cila ishte në një gjendje të
mjeruar të infrastrukturës së saj, bllokuar
nga ndërtimet pa leje, të cilat e kishin kthyer
këtë lagje në një geto.

 Bashkia ndërhyri fuqishëm duke prishur
ndërtimet pa leje dhe duke çliruar hapësirat
mes pallateve. U rikonstruktua rrjeti

Vizioni im për qytetin e sheh Vlorën të
projektuar në vitin 2030, qytet policentrik,
qendër e madhe rajonale e zhvillimit
ekonomik, me zhvillim turistik të
qëndrueshëm, me transport detar,
hekurudhor dhe rrugor, qendër e fuqishme

shërbimesh bankare, agjencish turistike,
qytet me zhvillim shkencor dhe akademik,
qytet me ofertë kulturore të pasur, qyteti i
ëndërruar nga banorët e saj dhe i
vizitueshëm gjatë gjithë vitit.

 Prioritetet strategjike për 4 vitet e
ardhshëm do të jenë: Zhvillimi i
qëndrueshëm urban, infrastruktura urbane,
zhvillimi i qëndrueshëm turistik.

 Zhvillimi i qëndrueshëm urban
nënkupton një zhvillim që kënaq kërkesat e
brezit të sotëm, pa kompromentuar
kapacitetin e brezave të ardhshëm për të
përmbushur nevojat e veta. Një zhvillim i
tillë arrihet duke pasur parasysh tre parime:
Cilësinë Mjedisore, Zgjatjen e horizontit
kohor të politikave të zhvillimit, Pjesëmarrje

publike në vendimmarrje. Infrastruktura
urbane përfshin ndërtimin dhe reabilitimin
e rrugëve, përmirësimin dhe zgjerimin e rrjetit
të ujit të pijshëm, kanalet e ujërave të bardha
e të zeza, rrjetet elektrike, telefonike dhe

internet. Zhvillimi i qëndrueshëm turistik
nënkupton përveç rritjes së cilësisë së
shërbimit turistik, një qasje ndaj strategjisë
kombëtare të turizmit kulturor, rivlerësim i
burimeve autentike lokale dhe më gjerë, si
dhe marketing të territorit.

 Ne do ta pajisim Vlorën me një
masterplan, ku zhvillimi i transportit publik
do të jetë në përputhje me politikat tona
mjedisore, pasi efekti i tyre për pakësimin e
trafikut, kursimin e energjisë, mbrojtjen e
ajrit së bashku me vendosjen e korsive për
biçikleta dhe projektet e mëdha për
gjelbërimin do të jenë hapa të sigurt drejt
“qytetit të gjelbër” që ne synojmë të
ndërtojmë. Rigjenerimin e sipërfaqeve
urbane, ndriçimin, orientimin e lëvizjes drejt
vijës bregdetare me ndërtimin e
“lungomare” sidomos gjatë muajve të verës,
Vlora policentrike (me disa sheshe, veç
qendrës historike), duke stimuluar në këtë
mënyrë jetën e natës, për argëtim në një
qytet të sigurt.

 Vlora është shpërfytyruar(masakër
urbane), me ndërtime mbi rrugë, mbi rërën e
plazhit, tejkalim të numrit të kateve në zona
ku lejohen vetëm ndërtime të ulta, ndërtime
mbi basenin ujëmbledhës (kategorikisht e
ndaluar me ligj e për më tepër rrezikon një
nga pasuritë e jashtëzakonshme, ujin).
Vlorës i ka humbur deti, ndërtimet pa asnjë
lloj kriteri urbanistik përgjatë gjithë vijës
bregdetare, kanë fshehur detin.

 Kam marrë një detyrë të vështirë, por
fisnike për zhvillimin e Vlorës. Një qytet që
duhej të drejtohej me fytyrë nga deti, pallatet
e larta ia kanë mohuar atë.

Qyteti aktual i Vlorës është betonizuar
dhe nuk është ai ku ne duam të jetojmë. Do
t’i japim fund shpërfytyrimit të qytetit tonë,
përmes një sërë investimesh dhe komunikimi
me biznesi, duke hartuat masterplanin e saj,
për Vlorën e pastër.

 Si kandidat për kryetar të bashkisë jam
për tu vënë në shërbim të së mirë së
përbashkët, e cila është ajri dhe uji i
mrekullueshëm i qytetit të Vlorës, e mira jonë
e përbashkët është zhvillimi i vazhdueshëm
i vendit tonë. Kam marrë përsipër detyrën e

madhe dhe fisnike për të drejtuar Vlorën,
qytetin më të bukur që e ka betonizuar
qeveria vendore e deritanishme, për interesa
të shpejta por që nuk kanë bërë tjetër veçse
e kanë dëmtuar atë dhe turizmin e saj.

ARDIAN KOLLOZI, kandidat i Partisë demokratike

SHPETIM GJIKA , kandidat i Partise socialiste.
inxhinierik dhe u asfaltuan dhe ndriçuan të
gjithë rrugët dhe rrugicat e saj. U ndërtuan
sipërfaqe të gjelbërta dhe u vendosën stola
për çlodhjen e banorëve gjatë orëve të
pasdites në stinën e verës.

 Për punën janë dëshmitarë qytetarët e
Vlorës dhe këtë mandat do ta quaja si një

sfidë të realizuar, si një kapitull të
mrekullueshëm të bashkëqeverisjes me
qytetarët e Vlorës. Këtë katërvjecar do ta
cilësoja me plot gojën si një etapë të
rëndësishme që na ka dhënë shumë
kenaqësi, por edhe shumë shqetësim të
përditshëm për të bërë më të mirën për
qytetin dhe banorët e tij.

 Natyrshëm, më 2007 pasi e ndryshuam
qytetin, premtimi ynë ishte zhvillimi i Vlorës.
Ndërsa tani ai është “për një Vlorë
Evropiane”. Në këtë periudhë ne e
ndryshuam qytetin, e zhvilluam atë dhe
tashmë sfida jonë është evropianizimi i tij.

Asnjë qytet tjetër pas Tiranës, bregdetar
apo jo, nuk ofron më shumë se Vlora, në
investime dhe në biznes, në turizëm dhe në
siguri, në infrastrukturë dhe në jetën e
përditshme të njerëzve.

 Me vizionin tim për “Vlorën Europiane”,
do të bashkëpunoj me qytetarët, për të
shpalosur prioritetet e mia. Ja cilat janë:
Rritja e cilësisë së jetesës, përmirësimi i
standardeve të jetës komunitare,
përmirësimin dhe modernizimin e
infrastrukturës, përkujdesjen sociale dhe
sigurinë e jetës, zhvillimin e turizmit dhe

biznesit, gjallërimin dhe modernizimin e
infrastrukturës artistike, kulturore dhe
sportive.

ARDIAN KOLLOZI, kandidat i
Partisë Demokratike

Lindur ne Vlore. Ka kryer
studimet ne Universitetin e

Tiranës, Fakulteti i
Inxhinierisë së Ndërtimit.

Student i Lëvizjes së
Dhjetorit; dy herë deputet i

Kuvendit

PRIORITET ZHVILLIMI I QENDRUESHEM
ME CILESI MJEDISORE

E mira jonë e përbashkët është
ajri dhe uji i mrekullueshëm i

qytetit të Vlorës, është zhvillimi
i vazhdueshëm i vendit tonë.

KEMI MBAJTUR FJALEN

Shpëtim GJIKA: Ka lindur në
1962 në Vlorë, ka mbaruar

shkollën e mesme të
Gjuhëve të Huaja, Fakultetin

e Gjuhëve të Huaja,
Fakultetin e Drejtësisë. Ka
punuar mësues i gjuhës
frënge, drejtor në disa

shkolla, Kryetari i Këshillit
Bashkiak, Prefekt i Qarkut
dhe aktualisht Kryetar i

Bashkisë Vlorë.
Eshte votuar si një ndër
Personalitetet e vitit për

2010.

Në këtë periudhë ne e
ndryshuam qytetin, e zhvilluam

atë dhe tashmë sfida jonë është
evropianizimi i tij.
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Nga janari 2010, Qendra e
Zhvillimit të Shoqërisë Civile
(CSDC) Durrës, e mbështetur nga
Qendra Ndërkombëtare Olof Palme
po zbaton projektin mbi
“Përmirësimin e pjesëmarrjes
qytetare në vendim –marrje”.

 Objektivat kryesorë të këtij
projekti janë përmirësimi i
performancës, llogaridhënies dhe
trasparencës në Bashkinë Durrës
dhe Fushë – Krujë. Ky projekt
adreson nevojat e qytetarëve
përmes vendosjes së një lidhje

 - Ekolëvizja: Qeveria shqiptare
ka në plan të bëjë shumë investime
industriale në afërsi të Durrësit,

park industrial, TEC-e, rafineri
nafte, etj. Si mendoni për ndikimin
e tyre mjedisor dhe për zhvillimin
e Durrësit?

 - B. Kopliku: Unë i shoh këto
investime në Shqipëri edhe në
prizmin se kush do t’i kontrollojë,
si do të ndikojnë e si do të ruhet
mjedisi prej tyre. A ka një nëpunës
shqiptar që do t’i shkojë një firme
private e t’i thotë se ke kaluar
emetimin e CO2 dhe duhet të bëjë
një investim për reduktimin e tyre
që kërkojnë miliona euro ?
Pothuajse askush nuk e bën këtë.
Nëpunësi do të marrë atë që do t’i
japin dhe do të firmosë letrat se
çdo gjë është në rregull. Ky është

realiteti i sotëm shqiptar.
 Kryeministri do të ndërtojë dhe

një central atomik që mund të
bëhet në Shkodër, Durrës apo diku
tjetër dhe për mua e ka gabim. Por
një central atomik, sado i
leverdisshëm të jetë në çmim,
është i rrezikshëm dhe një
vetëvrasje po të bëhet në Shqipëri
. U tregua vetvrasës në Japoni, një
nga vendet ku punonjësit janë
dhjetra herë më të aftë e të
përgatitur se ata shqiptarë. Kjo ka
bërë të mendohen gjermanët, të
rimendohen dhe italianët, të cilët
kishin marrë në kosideratë
ndërtimin e tyre.

 Në Durrës, një kryetar Bashkie,

duhet të ketë problem kryesor jo
Portin sepse nuk ka të bëjë vetëm
me qytetin dhe merret qeveria me
të, jo vetëm rrugët se dhe ato nuk
kanë të bëjnë vetëm me Durrësin,
por me atë që këto investime
ndikojnë tek Durrësi e banorët e
tij, që atakojnë direkt njerëzit. Për

shembull porti i peshkimit që për
mendimin tim ndërtimi i tij atje ku
thonë është jo logjik. Vërtet mund
të egzistojë një port i tillë peshkimi
diku në jug të Francës që e kam
parë dhe unë, por është kulturë
krejt tjetër.

- Ekolëvizja: Për tec-in dhe
parkun industrial ka kohë që nuk
po flitet. A janë prononcuar
kandidatët për bashkinë e Durrësit
ne takimet me zgjedhesit?

- B. Kopliku: Me sa i kam
ndjekur unë ka në përmbajtje një
mungesë shumë të madhe
transparence. Formalisht duket se
gjithçka jepet por po të pyesësh
diku se ku jemi me strategjinë, a

do të ndërtohet tec-i, çfarë fuqie
do të ketë, sa CO2 do të lëshojë,
askush nuk të përgjigjet prerë. Kjo
bëhet jo se nuk e dinë por sepse, e
para, vetë janë të pa qartë, ta lejojnë
apo të mos ta lejojnë dhe e dyta
është se duan ta kalojnë e ta bëjnë
fakt të kryer pa pyetur grupet e

NJE KRYETAR BASHKIE DUHET TE KETE PROBLEM KRYESOR
INVESTIMET QE NDIKOJNE TEK NJEREZIT

Intervistë me z. Bashkim Kopliku, ish zv/kryeministër dhe aktivist në fushën
e mbrojtjen së mjedisit, veçanërisht në Durres

Tecin duan ta kalojnë e ta bëjnë fakt të kryer pa
pyetur grupet e interesit si ambjentalistët,

shoqërinë civile dhe opinioni të jetë i papërgatur
për tu kundërvënë

interesit si ambjentalistët,
shoqërinë civile dhe opinioni të
jetë i papërgatur për tu kundërvënë.

Dhe këtë e shoh si kryesore. Edhe
kur është pyetur nga publiku për
këtë nuk i është dhënë përgjigje
por janë mbajtur shënime për tu
përgjigjur më vonë për mungesë
informacioni.

 - Ekolëvizja: Në Këshillin e
Qarkut na thanë se mjedisin e kanë
prioritet në programet e tyre dhe
të z. Xhaferraj. Ju si mendoni ?

 - B. Kopliku: Shpresoj të jetë
kështu. Unë kam dëgjuar vetëm

gjëra që janë pro zhvillimit
ekonomik. Dhe ky “zhvillim”
ekonomik, në thonjëza, pa

përmendur rreziqet, mua më ve në
merak. Ne këtë rast une nuk e quaj
më të tillë. Nuk e di sa e vërtetë
është apo janë fjalë mediatike hyrja
e atyre plehrave në Vlorë. Unë kam
qenë në komitetin e Durrësit në
vitin 1991 dhe kam jetuar ato mizat
e tmerrshme dhe duhanin e
rrezatuar nga Çernobili që u
gropos diku.

 (vijon ne faqen 5 )

FUSHEKRUJA, MJEDISI DHE DY KANDIDATET E SAJ
midis qytetarëve dhe pushtetit
lokal. Kjo lidhje do të realizohet
përmes një komisioni këshillimor
të ngritur në këto dy qytete.

 Kjo strukturë informale
shërben si pararendës për
ndërtimin e një partneriteti të
suksesshëm dhe një mjet vital për
çdo ndërmarrje planifikimi të
komunitetit si dhe proçeseve të
tjera që kërkojnë pjesëmarrjen e
publikut. Në bazë të Ligjit të
Decentralizimit dhe Ligjit për të
drejtën e Informimit, Komisioni
Këshillimor është një nga format e
pjesëmarrjes qytetare në proçeset
vendimarrëse që ndiqen në një
shoqëri demokratike.

 Meqënëse viti 2011 është
perudhë zgjedhjesh lokale,
anëtarët e komisionit këshillimor në
Fushë –Krujë kanë realizuar 2
takime me kandidatët potencialë
për kryetarë bashkie në këtë qyteti
që u u realizua më datë 15. 04. 2011
me kandidatin e Alenacës për
Qytetarin z. Bilal Stafuka dhe më
18. 04. 2011 me kandidatin e
Aleancës për të Ardhmen z. Gjon
Bardhi.

 Anëtarët e Komisionit
Këshillimor përgatitën një sërë
pyetjesh merrnin parasysh
problematikat kryesore të
qytetarëve të Fushë- Krujës dhe
grupeve në nevojë.

 Nga problematikat kryesore të
ngritura nga Komisioni
Këshillimor ishin problemet e
shumta të mjedisit si: ndotja e ajrit,
mungesa e gjëlbërimit, përmbytjet
e Lumit të Zezë, dëmtimi i
ekosistemeve për shkak të
gropave të gëlqeres etj.

 Plani i qeverisjes, paraqitur nga
z. Stafuka është një vazhdimësi e
punëve dhe projekteve të nisura
nga kryetari aktual i Bashkisë
Fushë – Krujë. . Sipas tij, gjatë
këtyre viteve të qeverisjes së z.
Mavriqi janë bërë investime për të
rehabilituar ujrave të zeza, janë
realizuar investime të shumta në
infrastrukturë.

 Përgjatë 4 viteve të ardhshme,
z. Stafuka premtoi realizmin e
projektit të ndërtimit të unazës së
madhe, ku brenda 6 mujave të parë
të mandatit të tij do të jetë e
përfunduar. Kjo do të ulë së

tepërmi nivelin e ndotjes në
qytetet, për shkak të uljes së
densitetit të trafikut dhe moskalimit
të mjeteve të rënda. Për uljen e
ndotjes së ajrit do të shtohen
sipërfaqet e gjëlbëruara dhe në
fabrikën e çimentos do të
vendosen filtra cilësorë. Do të
përcaktohen qartë zonat për
industrinë e rëndë dhe zonat e
gjelbëra. Gjithashtu, do të zbatohet
projekt plani për lumin Zezë, i cili
kushton 5 milion euro.

 Sipas z. Stafuka dy prioritet
kryesore të punës së tij në të
ardhmen, janë ndërtimi i unazës së
madhe dhe lumit Zezë, projektet e
së cilave janë në vazhdimësi dhe
ai siguron mbarimin e tyre brenda
afateve të përcaktuara.

 Edhe për z. Bardhi, kandidat i
Aleancës për të Ardhmen, është
shprehur se në plan të parë të
prioriteve të tij janë rehabilitimi i
lumit të Zezë dhe ndërtimi i Unazës
së madhe. Sipas tij, ndërtimi i
unazës së madhe i është prerë
shiriti, por letrat e tenderimit nuk
janë mbyllur. Në platformën e tij të
qeverisjes një vend të veçantë zënë
kanalizimet, të cilat në qytetin e
Fushë-Krujës janë realizuar në
mënyrë preferenciale. Sipas tij,
probleme të shumta ka mungesa e
infrastrukturës rrugore, sidomos
brenda lagjeve. Do tu kushtohet
vëmendje e veçantë jo vetëm
ndërtimit të rrugëve dhe
trotuareve, por sidomos
gjelbërimit të tyre.

 Në lidhje me tecet e gëlqeres,

z. Bardhi është shprehur se do të
bashkëpunojë me të gjitha
institucionet përgjegjëse,
pavarësisht ngjyrimeve politike,
për të kërkuar sistemimin në
parametrat mjedisorë të tyre. Sipas
tij, shëndeti i qytetarëve nuk matet
me ngjyrime politike, por me
përgjëgjësi të institucioneve.

 Të dy kandidatët potencial për
kryetar Bashkie shprehen të hapur
dhe mbështetës për iniciativa të
tilla të shoqërisë civile, për
adresimin e nevojave të
qytetarëve.

STAFUKA - dy prioritete
kryesore të punës:
ndërtimi i unazës së

madhe që do të ulë së
tepërmi nivelin e ndotjes

në qytetet dhe
rehabilitimi i lumit Zezë

GJONI - Një vend të
veçantë do të zënë

kanalizimet, problemet e
infrastrukturës rrugore,

ndërtimit të rrugëve, por
sidomos gjelbërimit të

tyre.
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DURRESI NE KENDVESHTRIMET E XHAFERRAJT E DAKOS
XHAFERRAJ: Deri tani gjithë

qytetarët durrsakë, nga e gjithë zhurma e
tec-it dhe parkut energjetik, kanë parë
vetëm një shërbim që i ka vlejtur qytetit:
qytetarët durrsakë kanë shpëtuar nga
ferri, tmerri dhe paniku i depozitave ( të
naftës. sh. red. ) që ishin në port. ato
depozita janë zhvendosur në pontilin e
Porto Romanos. Kjo sipërfaqe energjetike
e industrial, me sipërfaqe 800 ha, në qytet
futet vetëm 15 %. Projekti nuk zhvillohet
brenda vijës së verdhë të Bashkisë por në
komunën e Katundit të Ri. Kjo nuk do të
thotë se unë nuk jam i interesuar dhe për
të dhënë garanci për impaktet që mund të
kenë projeket që do të zhvillohen aty.

 Për turizmin kjo zonë sepse ka patur
mbetje të mëdha kimike dhe falë
përkushtimit tim të madh si deputet i asaj
zone, i kapsuluam dhe disa i çuam jashtë .
Ajo zonë, Porto Romano, nuk
planifikohet, nuk parashikohet si zonë për
turizëm se ka shumë erosion, e ndotur nga
pikëpamja kimike dhe turizmi do të shkojë
deri në Kallm. Ka patur nja studim, ku ka

marrë pjesë dhe një përfaqësues i
Bashkisë, u hartua një master plan i cili
thotë se në atë zonë mund të ndërtohet
dhe për shkak të alternimit të burimeve
energjetike do të thotë të prodhohet edhe
energji me erë, me gaz. Ka patur një ofertë
të Enel për të ndërtuar një tec me qymyr,
e cila thotë se normat e ndotjes së mjedisit
do të ishin tre herë më të ulta se
standartet e Komisionit Europian.

XHAFERRAJ:  Në Plazhin e
Durrësit është bërë masakër urbane dhe në
të ardhmen Bashkia do të ndërhyjë për ta
bërë Plazhin më mikpritës duke investuar
në infrastructure. Të gjitha problemet që
ngrenë qytetarët janë të vërteta. Këto
problem kanë vite që ekzistojnë në zonën e
Plazhit dhe janë akumuluar dhe rënduar
edhe prej paaftësisë së kryebashkiaku Dako

për t’i zgjidhur ato. Z. Dako për katër vjet
në krye të Bashkisë mendoi vetëm për vete
dhe biznesin e tij, dhe nuk mendoi aspak
për hallet dhe problemet e njerëzve.

 Platforma ime për zhvillimin e Durrësit

(vijon nga faqja 4 )

- Ekolëvizja: Importi i plehrave, kur
edhe Durrësi është port, mendoni se sjell
rreziqe?

- B. Kopliku: Për mua futja e plehrave
është një bombë, bombë është edhe futja
e centraleve atomikë, futja e centraleve
me qymyr dhe çdo lëndë djegëse tjetër.
Së pari, në se bëhen duhet të bëhen me
mendjen e Europës, sepse nuk kemi në
Shqipëri as përgatitjen intelektuale dhe as
mentalitetin e Europës që t’i aplikojmë dhe
kështu ato nuk do të bëhen me ato kushte
që duhen. Edhe po t’i pranojmë ne siç janë
në letër, ato nuk realizohen dot. Ne jemi
para faktit që në çdo sektor nuk zbatohen
as këto ligje që janë sot. Imagjinoni po të
vendosen ligje dhjetë herë më të
shtërnguara dhe prap te jesh i rrezikuar.

- Ekolëvizja: A jeni optimist për të dy

DAKO: Për problemin e lindanit në
porto Romano. Ai ka qënë një projekt i
financuar nga Banka Botërore e qeveria
hollandeze ku Bashkia e Durrësit është
përfituese e këtij projekti ku ka dhënë dhe
lejet e ndërtimit për 24 orë dhe kemi
sistemuar familjet e shpërngulura.

 Për problemin e tec-it nuk arrij ta
imagjinoj të ndash qytetarët në 15% e 85%
sepse qytetarët e Katundit të Rid he të

Durrësit janë njësoj dhe dëmi që u
shkatohet nga teci me qymyr është I
pallogaritshëm. Kemi qënë kundër
ndërtimit të tecit dhe jemi shprehur me
shkrim tek kryeministri i vendit dhe
kompanisë Enel. Jemi bazuar në këtë në
ekspertët më të mirë, krijuam një komision
me intelektualë e qytetarë të Durrësit që u
prononcuan kundër. Këto z. Xhaferraj
mundohet t’i anashkalojë sepse po të mos
kishte ndotje Enel do ta ndërtonte tecin
në Itali por kërkon ta bëjë në Durrës. Ky
është një nga krimet më të rënda që mund
t’i bësh qytetit të Durrësit. Të flasësh për
tec me qymyr në kohën kur gjithë bota
është shumë e ndjeshme ndaj normave të
mjedisit. Ky ndoshta është një vendim
politik dhe z. Xhaferraj nuk del dot kundër.

 Ne do të kemi këtë qëndrim gjithmonë
sepse qytetarët na kanë dorëzuar çelsin e
qytetit. Tecet po mbyllen në Europë dhe
unë do të vazhdoj të jem kundër për
projekte të tilla edhe brenda partisë time
sepse kam detyrë të mbroj qytetarët e
Durrësit e familjet e tyre.

PARKU ENERGJETIK DHE TEC-I NE PORTO ROMANO

TURIZMI DHE PLAZHI
mbështetet në tre shtylla: transportin,
tregtinë, turizmin. Pra, turizmi është një
shtyllë e rëndësishme për zhvillimin e
qytetit dhe plazhi nuk mund të lihet në këtë
gjendje. Në Plazh është bërë masakër
urbane, por zona do të rehabilitohet, plazhi
do të bëhet më mikpritës për turistët.

 CCdo hapësirë e lirë do të përdoret për
gjelbërim dhe për të ndërtuar kënde lojrash
për fëmijë. Do të fuqizohet Ndërmarja
Komunale e plazhit për të garantuar
pastrimin e bregdetit dhe brezi i rërës do të
ketë dushe dhe banjo publike. Ndërkohë
do të ndërtohet një kinema verore, për të
rikthyer traditën e bukur të plazhit të para
viteve ’90-të. Për të eliminuar rrezikun që u
vjen turistëve dhe banorëve të zonës nga
trafiku i automjeteve në rrugën kryesore
përgjatë bregdetit, do të ndërtohen disa
mbikalime. Edhe problemi i rrjetit të
kanalizimeve do të zgjidhet përmes zbatimit
të një projekti me vlerë 10 milionë dollarë
nga Banka Botërore, projekt ky që
parashikon rehabilitimin e plotë të rrjetit në
të gjithë zonën e Plazhit.

DAKO: Zona e Plazhit do të jetë një
ndër qendrat më të frekuentuara turistike
gjatë katër viteve që do të vinë. Kjo zonë
është dëshmi e qartë e një pune të
përkushtuar dhe intensive të Bashkisë gjatë
katër viteve dhe dëshmohet jo vetëm nga
investimet që janë bërë në këtë zonë, si në
infrastrukturë, ndriçim, kanalizime, trotuare

etj por edhe nga projektet që ai ka për katër
vitet që vinë.

 Plazhin do ta kthejmë në një zonë
peligrinazhi turistik si për qytetarët

shqiptarë, ata të trevave jashtë Shqipërisë
por edhe të huaj dhe shndërrimin e saj, por
dhe të qytetit të Durrësit, në një qendër të
turizmit dhe të zhvillimit në vend. Projektet
e mia për të ardhmen janë konkrete të
arritshme ndërsa ato të kundërshtarit tim
Xhaferraj që bien në kundërshtim me ligjin,
siç është ai për uljen e taksave me 50%, por
edhe premtime të tjera që nuk kanë asnjë
lidhje me fuqinë reale të buxhetit të Bashkisë
dhe si të tilla nuk mund të mbahen.

 Eshtë vendimi i qeverisë së z. Xhaferraj
për ndërtimin e TEC-it në Porto- Ronamo, i
cili është një projekt që do të shkatërrojë jo
vetëm mjedisn, por rrezikojnë seriozisht
shëndetin e qytetarëve, të fëmijëve, por
edhe të vetë qytetit në pikpamjen
ekonomike dhe sociale. Po ashtu rrezikojnë
edhe industrinë e turizmit me të cilin shumë
familje në qytetin e Durrësit sigurojnë të
ardhurat. Të kësh strategji për turizmin do
të thotë që Durrësi të jetë një qytet i pastër
dhe me mjedis të shëndetshëm. Ne kemi
shtuar gjelbërimin duke sistemuar dhe
sipërfaqet e gjelbëruara.

FUTJA E PLEHRAVE ESHTE NJE BOMBE
Interviste me z. BASHKIM KOPLIKU

kandidaturat që kushdo te zgjidhet do ta
ketë vertet mjedisin prioritet sip o shprehen
tani ?

-B. Kopliku: Si njerëz unë mendoj se
janë të dy të mirë, si Dako dhe Xhaferraj.
Problemi për Xhaferraj është Sali Berisha
sepse Xhaferraj është njeri i zoti por mbi
të është një Sali që nuk do ta lejojë të punojë
ashtu siç duhet.

Futja e plehrave është
një bombë , bombë
është edhe futja e

centraleve atomikë ,
futja e centraleve me
qymyr dhe çdo lëndë

djegëse tjetër .
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XHAFERRAJ:  Aktualisht ajo që
e lidh Durrësin është porti detar dhe
ngjitur më të te kalata zero është
menduar  t ë  zhv i l lohe t  por t i  i
peshkimit duke patur parasysh se
peshkatarët kanë jetuar me peshkimin
si traditë.

Do të ndërtohet me një investim të

XHAFERRAJ: Brenda katër viteve,
i gjithë rrjeti i kanalizimeve në zonën e ish-
kënetës do të pësojë ndryshime rrënjësore,

Bashkia Durrës, mbështetur në situatën
aktuale të menaxhimit të mbetjeve në vend
dhe me mbështetje të IFC (Korporata
Financiare Ndërkombëtare ) - programi për
Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve Urbane
(MIMU), ndërmori nismën për përmirësimin
e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në
zonën e Durrësit, duke ngritur një çështje
shumë të rëndësishme, atë të depozitimit të
sigurtë të mbetjeve dhe duke i hapur në këtë
mënyrë rrugën sektorit privat për invesime.

 Projekti ka synim final përcaktimin e një

vendndodhjeje sa më të mirë të mundshme
për landfillin e ardhshëm sanitar të Qarkut
Durrës dhe po zbatohet nga ekspertë
ndërkombëtarë që kanë për detyrë të
përzgjedhin vendndodhjen më të mirë të
landfillit të ri për mbetjet urbane bashkiake.
Ekspertët e përzgjedhur nga kompania
ndërkombëtare me eksperiencë të madhe në
këtë fushë po bëjnë vëzhgimet dhe vlerësimin
dhe do të shkruajnë studimin. Është nisur

me 18 vendndodhje të mundshme, kritere të
ndryshme janë aplikuar dhe, hap pas hapi,
do të mbesë në fund dhe vendndodhja më e
përshtatshme. Studimi duhet të përfundojë
në fund të majit 2011, ndërsa landfilli i ri sanitar
do të vihet në funksionim sa më shpejt, e
shumta në vitin 2015.

 Të gjithë aktorët përkatës, ministritë,
autoritetet vendore, përfaqësuesit e OJF-ve
dhe organizatave të tjera kanë përcaktuar
përfaqësues të cilët përbëjnë “Komitetin
Drejtues Publik”. Anëtarët e këtij komiteti
takohen çdo muaj, diskutojnë mbi
informacionet e reja, shkëmbejnë të gjitha
informacionet mbi zhvillimet më të
rëndësishme dhe bien dakord për hapat e
mëtejshëm.

 Aktualisht në projekt janë zbatuar të gjitha
rregullat dhe kriteret e vlefshme
ndërkombëtare. Vendet e papërshtatshme
janë lënë mënjanë që në fillim të studimit.
Ndër kriteret përjashtuese të marra parasysh
mund të përmendim zonat e pasigurta
gjeologjike, zonat e mbrojtura ose
vendndodhje me popullim të dendur. Në një
hap të mëvonshëm, janë përdorur një sërë
kriteresh të tjera pozitive për të vlerësuar
përzgjedhjen e zonave më reale dhe të
përshtatshme. Në hapin më të fundit do të
aplikohen kriteret e mbetura sociale, politike
e financiare vetëm për zonat më të
përshtatshme, që të arrihet në një renditje të
qëndrueshme të zonave shumë më të
përshtatshme.

 Është e një rëndësie tepër të lartë që
landfilli i ri sanitar të planifikohet, ndërtohet

dhe operohet në përputhje të plotë me të
gjitha standartet e aplikueshme në BE.

 Në drejtim të informimit e tërheqjes së
mendimit të komunitetit, informacioni do të
jetë i vlefshëm dhe transparent për banorët,
të paktën në website-in e bashkisë dhe qarkut
Durrës. Në gazeta do të ketë edhe njoftime të
tjera mbi të rejat dhe zhvillimet. Do të
përcaktohen persona kontakti tek të cilët
banorët mund të gjejnë përgjigje apo të bëjnë
vërejtje.

 Strategjia Kombëtare për Menaxhimin e
Mbetjeve parashikon edhe mbledhje të
diferencuar të përmirësuar dhe intensifikim
të aktiviteteve ricikluese. Megjithatë, edhe
pas riciklimit përftohet sasi mbetjesh të

mbetura që duhet të depozitohen së bashku
me sasitë e tjera që nuk mund të riciklohen.

 Banorët do të përfitojnë shumë nga
zbatimi i këtij projekti. Mjedisi do të ruhet
sepse do te ketë depozitim të kontrolluar dhe
të sigurt në landfillin e ri dhe gjithashtu edhe
për shkak të masave për mbylljen e
venddepozitimit aktual. Landfilli i ri duhet të

zhvillohet në konceptin e një qendre
menaxhimi modern të mbetjeve, ku do të ketë
ndarje të mbetjeve të vlefshme dhe
kompostim. Për shembull kompanitë e
riciklimit do të joshen dhe do të gjenerojnë
vende të reja pune së bashku me landfillin.
Do të ketë përmirësim edhe të infrastrukturës
si rrugë dhe turistë do të gjejnë në të ardhmen
një mjedis shumë më të pastër.

 Për të reduktuar zhurmat dhe erërat e këqia
do të përdoren teknologji dhe rregullore
moderne. Po ashtu, do te merret parasysh
largësia nga zona e banuar e transporti do të
organizohet në mënyrë të tillë që banorët të
mbrohen sa me mirë të jetë e mundur.

 Në të vërtetë, meqë të gjitha depozitat
aktuale në qark do të mbyllen në vitet që
vijnë, e gjithë sasia e mbetjeve që nuk mund
të riciklohet apo kompostohet (në nivel
qarku) do të depozitohet aty. Është një
projekt prej shumë milion eurosh që do të
jetë funksional për 20 vjet. Sapo parcelat e
para të landfillit të mbushen do të fillojë
mbjellja e tyre. Mbjellja nënkupton që këto
parcela do të izolohen me disa shtresa dhe
bar në sipërfaqe. Në fund do të mbetet një
kodër e gjelbër me lartësi mesatare rreth 25
metra dhe lartësi maksimale rreth 45 metra.

 Për më tepër në website AARHUS –
TIRANA:
http://www. aic. org. al/?fq=brenda&m=
shfaqart&aid=144&gj=gj1Bashkia e
Durrësit: http://www. durres. gov. al/index.
php?option=com_content&view=article&id=
263&Itemid=245

DURRESI NE KENDVESHTRIMET E XHAFERRAJT E DAKOS
PORTI I PESHKIMIT

Bankës Islamike që shkon tek 15 milion
dollarë dhe duke nënkuptuar që do të
ketë dhe merkatën e peshkut.

Duke qënë afër qytetit ky shërbim
mund të konceptohet edhe si shtim i
një oferte turistike, cilësia e tij do të
jetë e tillë që të edhe një atraksion
turistik.

DAKO: Nuk jemi kundër ndërtimit por
kundër vendit të ndërtimit sepse kërkesa e
peshkatarëve për të është në rritje. Kemi
rekomanduar që ky port të ndërtohet në
kalatën lindore dhe jo aty afër shëtitores
Taulantia sepse do të sillte problem të mëdha
në mjedis, në trafik dhe problem të imazhit.
Për këtë nuk kanë kanë mirëkuptuar

peshkatarët dhe, megjithë riskun politik, por
për të mbrojtur qytetin dhe të ardhmen e
fëmijëve tanë. Ne ofrojmë alternativën e një
projekti për zhvillimin e qytetit aty të ndërtohet
industria turistike, një port i madh turistik,
karakteristikë e qyteteve mesdhetare dhe që
rrit zhvillimin. Brenda tij, do të ketë vend edhe
për 25-30 barka peshkimi por jo një industri
stacionare që do të krijonte edhe ndotje.

ISH-KENETA OSE “DURRESI I RI”
duke u sistemuar dhe mbuluar. Njerëzit janë
të parët.

Në katër vite, ne do t’i pajisim të gjitha
kanalet me tubacione, dhe mbi to do të
ndërtojmë rrugë të standardeve më të larta.
Zona e ish-kënetës do të shndërrohet në
pjesë integrale të Durrësit, nuk do të ketë
asnjë ndryshim nga lagjet e tjera të qytetit.
Investimet e kryera nga qeveria në këtë
zonë dhe ato që do të realizohen në katër
vitet e ardhshme do t’ia ndryshojnë
krejtësisht pamjen zones.

Çdo punë dhe vendimarrje do të bëhet
në konsultim të plotë me komunitetin.

DAKO: Ish- zona e Kënetës, me plot të
drejtë mund të quhet sot “Durrësi i Ri” dhe
ndryshimet në këtë zonë tani janë të prekshme
për të gjithë qytetarët. Bashkia e Durrësit ka në
gjashtë rrugë, në ujesjëllës dhe furnizim me ujë
të pijshëm, dy kanale të ish-kënetës janë mbyllur,
duke u zëvendësuar jo vetëm me rrugë, por
edhe me lulishte, stola dhe hapësira shplodhjeje
për banorët e zonës. Me këto investime është
realizuar konkretisht: Shtrimi i rrugëve në gjatësi:
8499 metër linearë dhe ndërtimi i 54. 891 m2 rrugë
dhe sheshe. Janë ndërtuar rreth 7940 m2
trotuare, janë mbjellur 400 pemë dekorative, të
cilat kanë përmirësuar gjelbërimin në këtë zonë.

Ndryshime të thella ka pësuar edhe rrjeti i
kanalizimeve të ujrave të bardha ku janë
sistemuar rreth 4776 meter linearë dhe ai ujrave

të zeza me 5727 metër linearë. Por ne jemi të
vetëdijshëm se “Durrësi i Ri” do të dojë shumë
kohë që të marrë qartazi profilin e një qendre të
zhvilluar.

 DURRESI PER MENAXHIMIN E MBETJEVE
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( vijon nga numuri i kaluar )

BASHKEPUNIMI DHE
PARTNERITETI

 Bashkëpunimi dhe
partneritetit në mes të niveleve
të ndryshme, organizatave dhe
aktorëve të interesit janë
thelbësore për arritjen e
qëndrueshmërisë. Ato
përforcojnë tendencat e
agjencive dhe shërbimeve për
të ndjekur qëllimet e tyre.
Përveç kësaj, është e
rëndësishme të kuptohet se
shumica e problemeve mund të
zgjidhen vetëm nëpërmjet
veprimit të bashkërenduar të
grupeve në përputhje me
parimin e përgjegjësive të
përbashkëta.

 Projekti “ Qytetet i
qëndrueshëm “ thekson
rëndësinë e të mësuarit duke
vepruar. Duke marrë pjesë në
vendimmarrje dhe menaxhim,
organizatat dhe individët duhen
angazhuar në procesin e
zhvillimit të përbashkët.
Perceptimi i menaxhimit të
ekourbanizimit edhe si një

proces arsimor e edukues
përforcon rëndësinë e është
hapi i parë për
qëndrueshmërinë. Edhe nga
bashkëpunimi midis qyteteve
ka shumë për të mësuar duke
ndarë përvojën e tyre.

Raporti mbi Qytetet
Evropiane të Qëndrueshme
inkurajon veçanërisht dy lloje të
bashkëpunimit. I pari ka të bëjë
me veprimtarinë e arsimit lokal
dhe përfshin trajnimin, punën
ndërdisiplinore dhe partneritetin
(partneritetet mes sektorit
publik dhe privat, pjesëmarrjen
e OJQ-ve, rrjete dhe qytete të
tjera, etj). . I dyti ka të bëjë me
lidhjen midis autoriteteve lokale
dhe qytetarëve të tyre dhe

përfshin konsultimin dhe
pjesëmarrjen e komunitetit,
mekanizma të reja arsimore dhe
të rritjes së vetëdijes mjedisore.

Të dyja nënkuptojnë nevojën
për të ndryshuar metodat
tradicionale të punës duke
gjetur e miratuar qasje
inovative.

 Një objektiv kyç për tu
arritur është që të krijohen
kushte të favorshme për

bashkëpunim dhe partneritet.
Është e rëndësishme të
kuptohet se bashkëpunimi nxit
barazinë në marrëdhëniet
hierarkike ndërmjet palëve të
interesuara dhe lehtëson një
kuptim më të mirë të ndërsjelltë
dhe ndjenjën e përgjegjësisë në
rritje.

ZHVILLIMI I
QENDRUESHEM

Bashkimi Ndërkombëtar për
Ruajtjen e Natyrës (programi i
OKB-së) përcakton:

 Zhvillimi i qëndrueshëm
apo eko-zhvillimi është një
koncept shumë më i gjerë se sa
mbrojtja e mjedisit. Ai drejtohet
ndaj shqetësimeve edhe për

brezat e ardhshëm si dhe për të
rritur sigurinë dhe integritetin e
mjedisit natyror në afat sa më
të gjatë. Ai duhet të përparojë

në lidhje me cilësinë e jetës (dhe
jo vetëm të rritjes së të
ardhurave), barazisë midis
njerëzve sot (duke përfshirë
parandalimin e varfërisë) dhe
në mes të gjeneratave (qytetarët
në të ardhmen meritojnë një
ambient sa më mirë ose më të
mirë se i yni sot). Por duhet të
përparojë edhe drejt
dimensioneve sociale, etike e
rritjes së mirëqënies.

 Kjo gjithashtu nënkupton se
zhvillimet e reja kanë të drejtë
për aq kohë sa ata nuk e
tejkalojnë kapacitetin mbajtës të
ekosistemit dhe duhet të nxisë
integrimin e politikave urbane
në një kuadër tërësor sepse
është zhvillimi që plotëson
nevojat e brezit të sotëm pa i
privuar brezat e ardhshëm nga
mundësia për të plotësuar
nevojat e tyre. Zhvillimi i
qëndrueshëm është zhvillimi që
ofron shërbime ekonomike,
sociale dhe parimet mjedisore
për të gjithë banorët e komunës,
pa kompromentuar
qëndrueshmërinë e sistemeve
natyrore dhe është burimi i
pasurive të patundshme që
ofrojnë shërbime të tilla.

 Ndërsa ne jemi duke
përparuar ngadalë drejt
qëndrueshmërisë, mbeten
probleme të mëdha, të tilla si
rritja e popullsisë dhe e varfërisë
në botën e tretë. Përveç kësaj,
ndikimi i ngjarjeve të caktuara

dhe marrëveshje globale për
qëndrueshmërinë duhet të
merret parasysh me rëndësinë
e duhur në qarqet politike
ndërkombëtare.

POLITIKA E
INTEGRIMIT

 Koordinimi dhe integrimi
është një nevojë e
domosdoshme. Për t’iu
përgjigjur kësaj, duhet të
kombinohen parimi i varësisë
me konceptin më të gjerë të
përgjegjësive të përbashkëta.
Në formulimin e
rekomandimeve që dalin nga
projekti për qytetet e
qëndrueshëm duhet marrë
parasysh integrimi horizontal
dhe vertikal.

 Integrimi horizontal është i
nevojshëm për të zhvilluar
sinergji në lidhje me rritjen e
qëndrueshmërisë sociale,
mjedisore dhe ekonomike. Kjo
përfshin integrimin e fushave të
politikave brenda komunave,
autoriteteve rajonale dhe

kombëtare, ku ky proces është
shmë i nevojshëm. Është e
nevojshme rritja e aftësive dhe
përvojave e specialistëve e
drejtuesve në pushtetin vendor
ku dhe thellimi i njohurive të
tyre në fushat e politikave e
disiplinave të tjera. Ndërsa
integrimi vertikal në mes të
gjitha niveleve të bashkësisë
qeverisëse, kombëtare, rajonale
dhe lokale është gjithashtu
thelbësor. Ai mund e duhet të
përmirësojë koherencën e
politikave dhe ndërhyrjeve, të
sigurojë që vendimet dhe masat

e marra në qeveritë kombëtare
nuk e rrezikojnë apo pengojnë
zbatimin e qendrueshmerise
lokale.

EKOSISTEMI
Arsyetimi mbi ekosistemin

urban tregon se qyteti është një
sistem kompleks i karakterizuar
nga procese të ndryshimeve të
vazhdueshme dhe evolutive. Ai
duhet të marrë ne konsideratë
faktorë të tillë si energjia,
burimet natyrore dhe
prodhimin e mbeturinave,
rregullimin e trafikut dhe
transportit etj. . por dhe ruajtjen
e stimulimin e këtyre cikleve
për të promovuar zhvillimin e
qëndrueshëm.  Një shembull i
qasjes së bazuar në parimet e
ekosistemit, që përcakton një
kuadër për urbanizimin rajonal
është rrjeti hidrologjik dhe ai i
infrastrukturës. I pari përcakton
kohezionin ekologjik duke
rregulluar volumin dhe
rrjedhjen e ujit ndërsa i dyti
ofron mundësinë e reduktimit
të lëvizshmërisë në bazë të

sasisë së automjeteve dhe për
të inkurajuar përdorimin e
transportit publik, në këmbë
dhe të biçiklizmit.

 Analiza e këtyre rrjeteve të
mund të identifikojnë rregullat
bazë për qëndrueshmëri urbane
nga perspektiva e ekosistemit
fizik. Por këtu duhet të
përfshihet gjithmonë
dimensioni social që e
konsideron çdo qytet si një
ekosistem social themelor,
komponentët e të cilit janë
mirëmbajtja dhe zhvillimi i
biodiversitetit.

Në websit-in e pavarur anglez,
Indipendent, shkruhet edhe për
gjendjen e pyjeve në Ballkan.
Midis të tjerave theksohet se:

 Në Ballkan ka rënë alarmi i
zhdukjes së pyjeve. Prerjet ilegale
dhe menaxhimi i parregullt i
pasurive të patundshme i kanë
rrezikuar pyjet e Ballkanit. “

 Shqipëria është një nga vendet
e botës që është goditur më keq
nga shpyllëzimi. Me një sipërfaqe

PARIMET E QENDRUESHMERISE URBANE
Nga Relacioni i Komisionit Europian për Qëndrueshmërinë Urbane

TE TJERET PER PYJET TONA
pyjore sa 51 përqind të territorit të
saj para 1990 tashmë ka rënë në 25
për qind, sipas disa organizatave
mjedisore. Sipas Shoqatës
Kombëtare Shqiptare të Pyjeve
një shembull është rajoni i Vlorës,
në bregdetin jugor ku 252 akra (102
hektarë ) pyje u pastruan për t’i
lënë vend ndërtimeve pa leje, .

 Edhe parqet kombëtare të
Shqipërisë, si Lura, që
konsiderohet si një perlë e

Ballkanit me hapësirën e saj të
madhe me bredha, pisha dhe pemë
ahu, nuk janë kursyer nga prerjet
e paligjshme.

Dhjetë herë më shumë pemë
janë prerë ilegalisht sesa legalisht,
sipas statistikave të institutit
kombëtar dhe pakkush deri më sot
është gjykuar apo dënuar për
veprën penale.

 Për më tepër: http://www.
independent. co. uk/
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Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec – Ruzhdi
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Milieukontakt International, Tiranë – Valbona MAZREKU
Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira MULLA
Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos XHEMALAJ
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Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, - Ismail HYSA
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Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë NIKA
Shoqata “PASS”, Majlinda LlESHI
Shoqata “Nënujsat” Ened MATO
Shoqata “Vazhdon” Gazmend KODUZI
Shoqata “EKOLOGJISTI “- Durres, Bashkim SHYLE.
EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magdalena 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,  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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Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA

Efektet e urbanizimit dhe
ndryshimeve klimatike konver-
gojnë në mënyra të rrezikshme dhe
kërcënojnë seriozisht qëndrue-
shmërisë mjedisore, ekonomike
dhe sociale në botë. Raporti Global
mbi Vendbanimet Njerëzore 2011
thekson nevojën për të

përmirësuar njohuritë, në mes të
qeverive qendrore e lokale në
zhvillimin urban dhe ndryshimin e
klimës, në kontributin e qyteteve
në ndryshimet klimatike, pasojat e
ndryshimit të klimës në qytete dhe
si qytetet duhet të punojnë mbi
zbutjen dhe përshtatjen e masave
që për tu bërë përherë e më të
qëndrueshme. Ai shqyrton
gjithashtu edhe reagimet politike,

strategjitë dhe praktikat që janë në
zhvillim në zonat urbane.

 Duke marrë parasysh një
popullsi në rritje e po ashtu në rritje
pjesa rritje urbane e kësaj popullsie,
do të thotë se gjurmët ekologjike e
karbonit në botë do të duhen të
mbahen në një mesatare prej më
pak se 2, 2 ton në vit për person.
Aktualisht, emisionet vjetore për
frymë në disa, si në SHBA, arrijnë
(ose edhe i tejkalojnë) 20 ton CO2.
Kështu ka lindur domosdoshmëria
për të reduktuar emetimet e shumë
qyteteve dhe qytetarëve në
vendet e zhvilluara (dhe madje
edhe në disa vende në zhvillim) në
mënyrë të konsiderueshme. Për
këtë duhet

• ulje në sasitë e lëndëve
djegëse fosile të përdorura;

• ulje në përmbajtjen e karbonit
tek lëndët djegëse fosile (për
shembëll kalimi nga qymyri në gaz
natyror) ;

• ndryshimet në strukturën e
energjisë (rritje mbështetja në
burimet e ripërtëritshme të
energjisë);

Studimi thekson se autoritetet
urbane lokale kanë një nivel të
ndryshëm të ndikimit mbi emisionet
e GHG ( gazeve serrë ), por të gjithë
qytetet mund e duhet të
kontribuojnë në adresimin e
sfidave zbutjen e klimës.

PARK EOLIK NE MAQEDONI
 Në një marrëveshje me qeverinë

maqedonase, banka gjermane KfW
ka planizuar një projekt prej 32. 9
milionë euro për të bashkëfinancuar
me kompaninë vendase ELEM,
ndërtimin e një parku eolik.

 Ndërtimi i këtij parku do të
bëhet pranë qytetit Bogdanci dhe
konsiston në 18 turbina me një
prodhim vjetor prej 100 gigawat/
orë. Drejtori i ELEM, V. Cingovski
ka theksuar gjatë firmosjes së
marrëveshjes se “ Qëllimi është
përdorimi i burimeve të energjisë

së rinovueshme për të prodhuar
energji elektrike, të reduktojmë
emetimet e gazeve serrë dhe të ulim
importin energjetik të vendit”.

NDRYSHIMET KLIMATIKE
DHE TERMETET

 Shkencëtarët e një ekipi
australian kanë zbuluar për herë të
parë lidhjen mes ngjarjeve klimatike
dhe lëvizjeve tektonike, gjë që mund
të ndihmojë edhe të kuptohet më
mirë pse ndodhin tërmetet e
fuqishme.

 Ekipi shkencor ka zbuluar që
intensifikimi i erërave musonike në
Indi ka përshpejtuar me 20 për qind
lëvizjen e pllakës indiane në dhjetë

milionë vitet e fundit. Ata e dinin
prej kohësh që lëvizjet tektonike
ndikojnë në klime duke shkaktuar
shfaqjen e maleve të reja apo
gropave detare, ndersa ky studim
tregon për herë të parë se ndodh

edhe e kundërta dhe evolucioni i
klimës mund të prekë lëvizjen e
pllakave tektonike por në hapësira

QYTETET DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE
Studim i OKB-së “GLOBAL REPORT ON HUMAN

SETTLEMENTS 2011”

Shkurt nga bota kohore prej dhjetra e miliona
vjetëve.

NJE AMBJENTALIST –
KANDIDAT PER PRESIDENT

TE FRANCES
Ambjentalisti francez Nicolas

Hulot, 56 vjeç, i njohur edh si drejtor
i programit televiziv “Ushuaia” dhe
antar I grupit të gjelbër në
Parlamentin europian, ka njoftuar
se do të hyjë në garën presidenciale
të Francës vitn e ardhshëm. Në
shpalljen e kandidaturës u shpreh
se: “ Ekuilibrat sociale mjegullojnë
problemet klimatike dhe na duhet
të luftojmë për një shoqëri të re
ekologjike e sociale”.

NGA VEPRIMTARITE E PROJEKTIT
“Greening Local Election 2011”

Drejtori i Grupimit Ekolëvizja në radio
Travel duke folur për Gjelbërimin e

Zgjedhjeve Lokale

Takime me shoqërine civile dhe Bashkinë
e Vlorës për fushatën Gjelbërimi i

zgjedhjeve

Kryetari i Këshillit te Qarkut Durrës,
Z.Seit Kërtusha duke lexuar gazetën

“Ekolëvizja” për Gjelbërimin e zgjedhjeve
Lokale

Drejtuesi i shoqatës mjedisore
“Ekologjisti” në Durrës gjatë

shpërndarjes së gazetës

Ky numër i gazetës është financuar nga
“Austrian Development Cooperation Europe”

në kuadër të projektit:
“Greening Local Election 2011”


