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TELEFON I GJELBER 04 2234 851
KUSH JANE SHKAKTARET ME TE MEDHEJ TE NDOTJES SE AJRIT

NE TIRANE DHE ÇFARE DUHET BERE NE KETE DREJTIM?

Na informoni dhe kërkoni informacion në telefonin e gjelbër.
JU MIREPRESIM

ALARM : PO RRITEN FRIKSHEM DY GAZRA
HELMUES, BENZENI DHE DYOKSIDI I AZOTIT

CMYK

Megjithë deklaratat zyrtare për
përmirësimin e cilësisë së ajrit në vend,
monitorimi i vitit të kaluar nga ISHP
tregon se jo vetëm nuk ka ndodhur
kështu, por po shtohen brënda pesë
viteve të fundit, në mënyrë të
frikshme,edhe dyoksidi i azotit NO
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Këta gaze të shkarkuar

kryesisht prej trafikut, qysh tani në
shkallë kombëtare, përbëjnë problem
shëndetsor e mjedisor. Sipas
standardeve të BE ata tashmë duhen
trajtuar me seriozitet të madh nga
strukturat përkatese, ndryshe tejkalimi
i normave dhe dëmtimet potenciale të
shendetit të njerezve do të jenë të
pashmangshme. Ku qëndron
përmirësimi me 30 % i cilësisë së ajrit,
mund ta dinë vetëm ata që e thonë.
Sepse edhe aparaturat e monitorimit ja
hoqën ISHP e diku rrinë pa punë.

MONITORIMI I CILESISE SE AJRIT NE TIRANE

Konsorciumi greko-gjerman mes PPC
dhe RWE, njofton se shumë shpejt do t’i
parashtrojë Ministrisë sonë të Energjetikes
ofertën për ndërtimin e një teci me qymyr,
përsëri në Porto Romano e përsëri me
qymyr. Nga konsorciumi, ku bën pjesë edhe
kompania tjetër greke “Titan” ( kompani-
nënë e ANTEA-Cement që operon në fushë
Krujë ) bëhet e ditur se, megjithëse është
ofertë, ndërtimi i tij do të FILLOJE në fund
të vitit të ardhshem dhe do të zgjase 6 vjet.
Siç duket, këto projekte, që zbulohen nga të
tjerët e jo nga qeveritarët tanë, e kanë marrë
miratimin e tyre, ashtu siç bëri e po vazhdon
të bëjë dhe ENEL, megjithë mungesat në
informimin e publikut dhe të drejtës së tij
për vendimmarrje.

Kryetari i Grupit Parlamentar të PR, z.
A. Madhi, në një deklaratë që ofronte dhe
opsione për dëmshpërblimin fizik të
pronarëve, theksonte se “ ka dhe rreth 30
mijë hektarë, parqe kombëtare, të çilat
mund të vendosen në dispoziçion të
proçesit „. Ndofta zoti Madhi nuk e di por
ka dhe një legjislacion, që dhe ai vetë e ka
miratuar për parqet kombëtare e zonat e

mbrojtura. Le të kujtojmë ligjin Nr. 9385,
datë 4. 5. 2005 “PËR PYJET DHE
SHËRBIMIN PYJOR”;  ligjin Nr. 9587, datë
20. 7. 2006 “PËR MBROJTJEN E
BIODIVERSITETIT dhe ligjin Nr. 8906,
datë 6. 6. 2002 “PËR ZONAT E
MBROJTURA”.

Raporti i këtij viti STATE OF THE
WORLD – 2009, merr ne shqyertim
ndryshimet e nevojshme të politikës për të
luftuar ndryshimet klimatike dhe studion
edhe përfitimet ekonomike që do të rrjedhin
nga tranzicioni,duke përfshirë edhe
mundësinë për të krijuar industri dhe vende
të reja pune, në të njejtin nivel si për vendet
e pasura dhe ato të varfra.

ORA E TOKES NE SHQIPERIORA E TOKES NE SHQIPERIORA E TOKES NE SHQIPERIORA E TOKES NE SHQIPERIORA E TOKES NE SHQIPERI
 Një nismë e përvitëshme e WWF, “Earth Hour 2009 “ - “Orë e Tokes 2009”, këtë vit do
të zhvillohet dhe në Shqipëri. Në shërbim të luftës kundër ngrohjes globale, midis
pjesëmarrjes së njëmijë qyteteve të botës, Grupimi “ Ekolevizja “ u bën thirrje, të
bashkohen në këtë nismë, pushtetit lokal e atij qendror, biznesit e familjarëve të gjithë
Shqipërisë të marrin pjesë duke fikur dritat, aparaturat e orenditë elektro shtëpiake
nga ora 20. 30 deri 21. 30 të datës 28 mars.

MONITORIMI I
CILESISE SE AJRIT PER

PERIUDHEN JANAR-
DHJETOR 2008

PORTO ROMANO PO ZGJEROHET
ME TEC TE RINJ ?!

NJE PROPOZIM I
ÇUDITSHEM I
POLITIKES

STATE OF THE
WORLD – 2009

ìg/m3  LNP  PM 10  SO2  NO2  C6H6
ISHP  172  129  3.8  28.9  1.8
Pol. Qend.  260  146  18.4  38.2  2.4
DSHP  270  149  12.4  52.1  3.2
Mondial  720  320  54.3  72  4.6
Ish Blloku  295  130  18.7  46.2  3.1
IHM  340  164  16.9  62.2  2.8
Mesatare  348  173  20.7  50  3
Norma BE  100  50  50  40  3.5

  Më 12 Mars 2009, një grup mjedisoresh u takuan
me grupin e ekspertëve të Bankës Botërore të cilet
po punojnë për planin e masave në adoptimin ndaj
ndryshimeve klimatike. Takimi u realizua në zyrat e
Bankës Botërorë në Tirane, pas kërkeses së veçantë
të dërguar në sektorin e koordinimit me shoqërinë
civile nga ana e grupimit Ekolëvizja.

  TAKIM  I  BANKES  BOTERORE
PER  NDRYSHIMET  KLIMATIKE

BIÇIKLETAT DHE MAKINAT

Që në vitin 1938, bicikletën, në Vendet e Ulta, e
quanin “më hollandezin nga mjetet e udhëtimit”. Ata
mesatarisht kanë përdorur në ditë 0. 87 herë (30%)
dyrrotëshit dhe 0. 84 herë veturat.

Lexo fq. 3

Lexo fq. 4TIME TO GET “ SMART” ON
BIOFUELS

Nga Instituti Worldwatch,
shkurt 2009

Raporti skicon planin ekonomik
dhe impaktet mjedisore të gjeneratës
se parë biokarburantëve dhe
propozon strategji për ta berë këtë
industri më të qëndrueshme dhe ofron
specifika në katër drejtime: Zhvillimi
i standardeve të qëndrueshme;
Përparimi i teknologjive të reja në
prodhimin e biokarburantëve;
Krijimi i vendeve të reja të punës “së
gjelbër” nëpërmjet prodhimit të tyre;
Promovimin e politikave koherente
për sektorët e energjisë.

BIKARBURANTET KERKOJNE
ZGJIDHJE TE ARSYESHME

Lexo fq. 7Lexo fq. 6
Lexo fq. 6

Lexo fq. 5
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UNAZA E TIRANES DHE
VLERESIMI MJEDISOR

 Unaza e Madhe e Tiranës po
zhvillohet nga Bashkia e Tiranës
për të siguruar një rrugë kalimi

midis hyrjeve në veri dhe në jug të
Tiranës, duke shmangur kështu
rrugët e mbingarkuara në qendër
të qytetit.. Bashkia e Tiranës
kërkon përfshirjen e BERZH-it në
projekt. Krahas rregullave
shqiptare, projekti, si rrjedhojë,
përputhet edhe me kërkesat e
Politikës Mjedisore 2003 të
BERZH-it. Projekti u kategorizua
si “A” duke kërkuar një Vlerësim
të Ndikimit në Mjedis të plotë
(VNM) dhe shoqëruar nga
konsultim me publikun. Krahas
VNM-së, Bashkia ka përgatitur
edhe një Plan Veprimi për
Ristrehimin (PVR).

 Kjo Përmbledhje jo-teknike u
përgatit për të përmbledhur të
gjithë Vlerësimin e Ndikimit në
Mjedis, duke i shërbyer kështu
qëllimeve të informimit të publikut
dhe konsultimit me të. Ajo u
përgatit nga Bernard Ingenieure,
një firmë konsulente e pavarur me
qendër në Austri e kontraktuar
nga Bashkia e Tiranës për të
përmirësuar dizenjimin e Projektit
dhe për të përgatitur Vlerësimin e
Ndikimit në Mjedis.

 VAZHDON MBJELLJA E
PEMEVE NE KRYEQYTET
 Bashkia, në bashkëpunim e

mbështetje me komunitetin,
shoqatave jo fitimprurëse,
agjencive të ndryshme, bizneseve
të mëdha dhe të vogla, kompanive
private dhe shoqërive, vazhdon të

PROJEKT PËR
GJELBËRIMIN E KOMUNËS

SË KASHARIT
 Në 13 mars, Ministri i MPAU,

z. Lufter Xhuveli, mori pjesë në
fillimin e projektit të ndërmarrë nga
Komuna e Kasharit për mbjelljen e
260 pemëve dekorative në një
gjatësi rruge të asfaltuar prej 5
kilometrash. Gjatë mbjelljes së
pemëve në mënyrë simbolike Z.

FUSHE KRUJE
  DERI KUR DO TE RROJE NEN TYM ?

 Furrat e Fushe Krujës vazhdojnë të ndotin.
Megjithë që disa here nga shteti është marrë përsipër
të ndalohet prodhimi ilegal i gëlqeres, përsëri nuk e
ka arritur këtë. Banorët, por edhe zyrtarë të pushtetit
lokal, nuk prononcohen, sepse disa punojnë e mbajnë
familjet me këto aktivitete, por edhe sepse ndjejnë
presionin e sipërmarrësve.

 Gjatë viteve të fundit, sidomos gjatë 2008, u hapën
me bujë edhe 14 çështje penale e u vunë gjoba (nga
45 mijë deri në 600 lekë). Duket se këto masa kanë
qënë të pamjaftueshme. Deri kur?

FIER
 VEPRIMTARI PA LEJE MJEDISORE

 Zj. Angjelina Mërtiri, Agjencia rajonale e Mjedisit
Fier, bën të ditur se ka shumë subjekte tregëtare e
prodhuese, që aktualisht ushtrojnë aktivitetin e tyre
pa liçensë. Në Fier, sipas të dhënave të bashkisë,
ushtrojnë veprimtari 547 subjekte, nga të cilat vetëm
482 jnë të paisura me leje mjedisore. ARM, në
bashkëpunim me njësitë e qeverisjes vendore kanë
nisur verifikimet e kushteve për dhënien e lejeve

NGA BASHKIA E TIRANES
shtojë sipërfaqet e mbjella me
pemë. Kohët e fundit, me
kontributin e një një kompani
private, “Digitalb” sh. a dhe NBG
(Banka Kombëtare e Greqisë) e

“Akt-Invest” ka përfunduar
mbjellja e pemëve në rrugët
“Margarita Tutulani”, “Gjik
Kuqali”, “Ismail Qemali” e “Perlat
Rexhepi”.

 NIS FUSHATA E  INFORMIMIT
PËR KUNDËRVAJTJET

NE MJEDIS
 Drejtoria e Kontrollit mbi

Territorin, pranë Bashkisë së
Tiranës aplikon sanksione ndaj
kundravajtjeve të ndryshme që i
bëhen mjedisit urban. Për këtë
qëllim, nga ana e kësaj drejtorie
është duke u ndërmarrë një fushatë
sensibilizuese dhe informuese në

lidhje me shkeljet në hapësirat
publike? Në territorë publikë,
brenda vijës së verdhë, sipas
Vendimit të Këshillit Bashkiak
vihen sanksione për : ndotje nga
kantierët e ndërtimit; shkarkimet e
depozitimi e djegia e mbetjeve
urbaneve në kontenitorë etj;
hedhja e mbetjeve në pusetat e
elektrikut, ujësjellësit dhe basenet
ujore; hedhja e mbetjeve të
ndërtimit në kontenitorët apo në
vendet e grumbullimit të mbetjeve
urbane; hedhja e mbetjeve në
trotuare, ambiente publike, apo
hapësira të gjelbërta, hedhje e
mbetjeve të rrezikshme e të
papranueshme në kontenierët
publikë apo në V. G. M-të; hedhja e
mbetjeve nga pastrimi apo larja e
lokaleve të shërbimit, dyqaneve,
etj.

NGA MMPAU

mjedisore atyre që nuk e kanë. Pas një afati dyjavor,
i cili u është lënë në dispozicion veprimtarive,
kunravajtësve do tju bllokohet veprimtaria.

 KORÇE
 METJET URBANE NDOTIN LUMEJTE

 Në Korçë, mbetjet urbane po krijojnë një situatë
alarmante. Pranë pusetave të ujësjellesit
vazhdimisht hidhen mbetje plastike, që rrezikojnë
seriozisht ndotjen e ujit të pijshëm.

 Mbetjet e ngurta hidhen nëpër lumej, ku më
problem është bërë lumi i Dunavecit, ku, duke filluar
nga ura në afërsi të fshatit Turan dhe në gjithë
gjatësinë e tij vazhdon hedhja e tyre. Më të
rrezikshme për ndotjen e këtij lumi dhe mjedisit për
gjatë shtratit të tij, sipas Zyres Rajonale të Mjedisit,
janë mbetjet plastike që hidhen duke e shndrruar
shtratin në një vend për grumbullimin e mbetjeve
urbane. Keto mbetje shpërndahen në të gjithe
rrjedhën e tij. Në këtë zonë të ndotur, ku
mbizotërojne mbetjet plastike, gjendet edhe pellgu
ujëmbajtës nga ku furnizohet me uje të pijshëm qyteti
i Korçës.

NGA VENDI

LEJE MJEDISORE DHENE ME 11 DHE 30. 12.. 2008
  
VEPRIMTARIA 

 
SHOQERIA 

 
VENDI 

 

1 Shfrytëzim  guri  gëlqeror “Shoqëria 2001 “ sh.p.k Kurbin 
2 Shfrytëzim  guri  gëlqeror “ Shushica “ sh.p.k. Vlorë 
3 Karrierë  guri  gëlqeror  të  

mermerizuar 
Stone  production “ 
sh.p.k. 

Berat 

4 Shfrytëzim  mineral kromi “ Alm- Mi” sh.p.k. Bulqizë 
5 Karrierë  guri  gëlqeror   “AVMA “ sh.p.k. Tiranë 
6 Karrierë  shfrytëzimi e 

inerteve lumore 
“Erniku “ sh.p.k. Fan, Mirditë 

7 Karrierë  lumore ARTI Sarandë 
8 Karrierë pllakash ranore Stone  production “ 

sh.p.k 
Berat 

9 Karrierë e inerteve lumore “Sevast “ sh.p.k. Vlorë 
10 Karrierë  pllakash ranore FANI  2008 sh.p.k Berat 
11 Karrierë  pllakash guri ALBANERA Përmet 
12 Gur  gëlqeror  Alion sh.p.k. Berat 
13 Karrierë  shfrytëzimi e 

inerteve lumore 
Xhaferi sh.p.k. Berat 

14 Shfrytëzim  guri  gëlqeror Ramizi-Lis 2008 Burrel 
15 Karrierë  guri  gëlqeror   Dinamika sh.p.k. Sarandë 
16 Karrierë  guri  gëlqeror   Emiliano Zapata Tiranë 
17 Karrierë  guri  gëlqeror   Anonime sh.p.k. Berat 
18 Fabrikë cimento SEASIF Shkodër 
19 Karrierë  guri  gëlqeror   GjeoMinEn Kukës 
20 Fabrikë për prodhimin e 

çimentos e tullave të  
lehtësuara 

 Fushë Krujë 

21 Karrierë  guri  gëlqeror   Interbeton Sarandë 
22 Karrierë  guri  gëlqeror   Grupo Angjelini Lezhë 
23 Karrierë lumore Malësia Valture sh.p.k. Shkodër 

Xhuveli së bashku me Kryetarin e
Komunës së Kasharit z. Besnik
Fuçia kërkuan dhe njëherë nga
komuniteti mbështetjen që duhet
të tregojnë për të përmirërsuar
mjedisin që ata rrethojnë.

 Ministri Xhuveli, i pyetur nga
gazetarët se përse zgjodhi
komunën e Kasharit u shpreh
“Komuna e Kasharit është modeli
më i mirë i pushtetit lokal në

shërbim të komunitetit. Kjo komunë
po bën një punë shumë të mirë për
urbanizimin e zonës, për trajtimin e
mbetjeve urbane dhe përmirësimin
e mjedisin që i rrethon”.

 Kryetari i Komunës z. Fuçia
falenenderoi Ministrin e Mjedisit
z. Xhuveli për mbështetjen që po
tregon me pushtetin lokal në
funksion të përmirësimit të cilësisë
së mjedisit.
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ISHP ( Instituti i Shëndetit
Publik) ka publikuar rezultatet
e monitorimit të cilësisë së ajrit
në gjashtë qytete për periudhën
Janar-Dhjetor 2008.

Interpretimi i rezultateve

•Vazhdon predominimi i
përmbajtjes së lartë mbi normat e
lejuara të grimcave totale (LNP) e
atyre të respirueshme (PM10) në
atmosferat urbane të qyteteve të
monitoruar prej nesh, dhe nuk
vërehet ndonjë ulje ose ngritje
statistikisht e besueshme e
permbajtjes së tyre, gjë qe flet për
vemendje të ulet ndaj rrezikut të
tyre shëndetsor.

•Ndaj normave të lejuara të
vendeve të BE ato janë në mënyrë
të qëndrueshme mesatarisht 2-4.
5 herë më të larta. Këto vlera janë

ndër më të lartat absolute në krejt
vendet e BE, duke na klasifikuar
në zonën e rrezikut shëndetsor (
ref. hartes dhënë nga OBSH per
këtë qëllim).

•Po rritet në mënyrë të
qëndrueshme edhe përmbajtja e

 Ideja kryeministrore për tu
bërë “superfuqi energjetike “ e
Ballkanit, vazhdon të na sjellë
oferta të reja. Konsorciumi greko-
gjerman mes PPC (Public Power
Corporation ) dhe RWE, njoftojnw
se shumë shpejt do t’i parashtrojë
Ministrisë sonë të Energjetikes
ofertën për transferimin e një teci
me qymyr nw Shqipwri, duke
zbuluar, për herë të parë, edhe
vendin se ku do të ndërtohet –
përsëri në Porto Romano.

 Gazeta greke “Imerisia” dhe
Kathimerini, 17 March 2009, bëjnë
të ditur ky tec ka qënë për tu
ndërtuar në Kozan, në veri të
Greqisë. Veprimtaria e PPC në këtë
vend, ka rezultuar me shkelje të
rregullave të ruajtjes së shëndetit
e mjedisit. Këtë e bën publike një
raport i ditëve të fundit i

Ministrisë greke të Punëve
Publike dhe Mjedisit. Raporti, i
përpiluar nga Agjensia e Ruajtjes
se Mjedisit, ku akuzohet PPC për
dështim të menaxhimit të hirit të
mbetur që po asfikson zonën. Kjo
përkon dhe me derdhjen e një
sasie të madhe karburanti në

lumin pranë qytetit, po nga PPC.
 Termocentrali që kërkojnë të

ndërtohet në Shqipëri, do të ketë
një sipërfaqe prej 33 hektarësh
dhe do të ketë një fuqi prej 770
deri në 800 MW, gati 8 here më i

madh nga tec-i i Vlorës ose i
barabartë me atë të ENEL, që dhe
ai nuk do të jetë i vetëm. Nga
konsorciumi bëhet e ditur se
ndërtimi i tij do të fillojë në fund
të vitit të ardhshem dhe do të
zgjase 6 vjet. Ai do të punojë me
qymyr importi. Gjermanet

zotërojnë 51 % të aksioneve,
kompania publike greke 39 % dhe
kompania tjetër greke “Titan” (
kompani-nënë e ANTEA-Cement
që operon në fushë Krujë) 10 %.
Gazetat bëjnw të ditur se oferta

ka mbrritur në Ministrine
shqiptare të Energjitikës brenda
muajit shkurt dhe në të
parashikohet që një pjesë e
energjisë, sasia e të cilës ende nuk
bëhet e ditur, do të importohet për
nevojat e Greqisë.

 Bën përshtypje fakti që,
megjithëse është ofertë, kompania
publikon se ky TEC DO TE
NDERTOHET e jep dhe afatet. Siç
duket, këto projekte, që zbulohen
nga të tjerët e jo nga qeveritarët
tanë, e kanë marrë miratimin e tyre,
ashtu siç bëri e po vazhdon të
bëjë dhe ENEL, megjithë
mungesat në informimin e
publikut dhe të drejtës së tij për
vendimmarrje. Besojmë se “ faji “
nuk qëndron as te ENEL, as te
kompania gjermano greke, por te
qeveritarët tanë, që nuk zbatojnë

ato ligje që kanë bërë vetë.
Kështu ndodhi e kështu po
vazhdon të ndodhë. Publiku
duhet të dalë në mitingje e të
brohorasë për qeveritarët që nuk
e pyesin.

Deri sa këto projektë të vihen
në zbatim, shteti mund të bëjë dhe
të paditurin e t’i quajë fakte jo
konkrete. Por, këto lloj “
thashethemesh “ të të huajve, të
gjitha pa përjashtim, deri tani
kanë dalë të vërteta. Vetëm “
sovrani “ popull, që ka të drejtat
e tij nuk di gjë. Kemi pyetur disa
herë DERI KUR ? Po pyesim
përsëri në veshin e shurdhër të
shtetit e shtetarëve. Se po bëjmë
me mjedisin shqiptar, për hir të
energjisë, atë që bën elefanti në
dyqanin e qelqurinave – po e
shkatërrojmë.

PORTO ROMANO PO ZGJEROHET ME TECE TE RINJ ?!

Deri sa këto projektë të vihen në zbatim, shteti
mund të bëjë dhe të paditurin e t’i quajë fakte jo
konkrete. Por, këto lloj “ thashethemesh “ të të
huajve, të gjitha pa përjashtim, deri tani kanë

dalë të vërteta

MONITORIMI I CILESISE SE AJRIT PER PERIUDHEN JANAR-DHJETOR 2008
NO2 në ajrin urban të këtyre
qyteteve, si rezultat i shtimit të
trafikut automobilistik. Bazuar në
ecurinë rritëse të tij gjatë pesë
viteve të fundit edhe NO2 pritet
të kapercejë normën e vendeve të
BE në këta qytete brënda një
periudhe jo me të gjate se 4-5 vite,
në se nuk merren masat e
nevojshme tekniko-organizative
për frenimin e rritjes së
përmbajtjes së tij në ajrin urban.

 Në këtë kuadër gjatë muajve
janar-shkurt 2008 nga ana jonë si
ISHP, në bashkëpunim me
projektin StEMA, u krye edhe
monitorimi dy mujor i përmbajtjes
së dyoksidit të azotit NO2 e të
benzenit C6H6 në krejt territorin e
Republikës së Shqipërisë, që
përfaqsojnë edhe ndotësit
kryesorë e më të rrezikshëm të
krijuar nga trafiku.

 Në mënyrë të përmbledhur
mund të themi se nga rezultatet e
përftuar në mbi 50 pika matjeje
(shih harten 2 me poshte, si edhe
grafiket 6,7) për këtë periudhë
kohe, krahasimi me vlerat
mesatare LAT dhe UAT
(respektivisht vlerat e kufijve të
poshtëm e të lartë të vlerësimit,
sipas kërkesave të legjislacionit
përkatës të BE) tregoi qartë se
ekziston një rrezik potencial i
tejkalimit të vlerave kufi për
dyoksidin e azotit NO2 dhe
benzenin C6H6 në shumë qytete,

me popullsi të madhe ose të
mesme.

 Dhjetë pika të lokalizuara në
katër qytete (Tiranë, Gjirokastër,
Vlorë dhe Durrës) kanë
përqëndrime NO2 që jane mbi
vlerat UAT (graf. 6), ndërsa vlera

përqëndrimesh midis LAT dhe
UAT janë observuar në katër pika
të tjera të lokalizuara në katër
qytete (Durrës përsëri, Pogradec,
Fushë-Kruje dhe Elbasan).
Popullsia e këtyre qyteteve i
korespondon 50% të popullsise
urbane nacionale dhe /ose 22 %
të popullsise së krejt vendit. Prej
këtyre 14 pikave, 11 janë të
ndikuara kryesisht prej
shkarkimeve të trafikut.

 Lidhur me benzenin C6H6
(graf. 7), 14 pika kanë vlera që janë
mbi vlerat UAT (të lokalizuara në
Durrës, Pogradec, Korcë,
Gjirokastër, Fushë Krujë, Berat
dhe zonën e naftës Patos-
Marinëz), ndërsa 28 (të
lokalizuara në Peshkopi, Tiranë,
Elbasan, Fier, Përmet, Vlorë,
Lezhë, Kucovë dhe zonën e naftës
Patos – Marinëz) kanë vlera të
përqëndrimeve të benzenit në ajër
ndërmjet LAT dhe UAT. Krahas
pikave të matjeve,që janë nën
ndikimin e shkarkimeve industriale
(nxjerrje nafte dhe aktivitete
përpunuese të saj), shumica e
pikave të tjera janë nën ndikimin
dominues të trafikut. Popullsia e
qyteteve në fjalë i korespondon
70 % të popullsisë urbane
nacionale dhe /ose 31 % të
popullsisë së krejt vendit.

Në pikëpamje toksikologjike
benzeni futet në grupin e
komponimeve me efekte
kancerogjene për njerëzit.
Përmbajtja e tij në benzinat që
tregëtohen në vendet e BE duhet
të jetë më e vogël se 5 përqind (në
masë), prandaj kjo normë duhet
vendosur sa më parë prej

organeve përgjegjëse edhe për
benzinat që importohen në
Shqipëri.

 Dioksidi i squfurit SO
2

shënon rritje statistikisht të
besueshme vetëm në qytetin e
Fierit brënda pesë viteve të fundit,
ndonse akoma brënda normave të
lejuara. Kjo lidhet me ndikimin e
TEC-it të atjeshëm dhe
funksionimin e tij. Duhen mbajtur

nën kontroll të rrepte të
vazhdueshëm monitorimet e
shkarkimeve nga oxhakët e tij e
duhet kërkuar përdorim i lëndëve
djegëse me përmbajtje S brënda
normave të legjislacionit shqiptar
(1 përqind në masë).

 Ozoni O
3 
dhe plumbi Pb

rezultojnë brënda normave të
lejuara në tërë qytetet.

Përfundime e rekomandime

 Përmbajtja e grimcave të
ngurta (LNP e PM 10) në ajrin e
qyteteve Shkodër, Durrës Tiranë,

Fier, Vlorë dhe Korcë në mënyrë
të qëndrueshme tejkalon në
masen 2-4. 5 herë normat e lejuara
të vendeve të BE. Ato janë
problem kronik i cilësise së ajrit
urban në pjesën më të madhe të
qyteteve të vendit tonë. Nuk
vërehet tendencë rritëse apo
zbritëse e permbajtjes së tyre
gjate pesë viteve të fundit, pra
gjendja ne menyre te
qendrueshme vazhdon te jete ne
nivelin e alarmit shendetsor. Në
këtë kontekst Tirana është qyteti
më i rrezikuar.

 Vec grimcave të
ngurta,edhe gazet e shkarkuar prej
trafikut, po bëhen problem
shëndetsor për popullatat e këtyre
qyteteve. Dyoksidi i azotit NO

2

është në rritje të vazhdueshme
brënda pesë viteve të fundit, po
kështu edhe benzeni C

6
H

6
 pritet

të jetë problem i madh në të
ardhmen. Këta gaze të shkarkuar
kryesisht prej trafikut qysh tani
në shkallë kombëtare përbëjnë
problem shëndetsor e mjedisor.
Sipas standardeve të BE ata
tashmë duhen trajtuar me
seriozitet të madh nga strukturat
përkatese, ndryshe tejkalimi i
normave dhe dëmtimet potenciale
të shendetit të njerezve do të jenë
të pashmangshme.

 Dyoksidi i squfurit SO
2

ka tendencë rritje vetëm në qytetin
e Fierit, kryesisht nga aktiviteti i
TEC lokal. Mbajtja nën kontroll e
monitorimi korrekt i shkarkimeve
në ajer të këtij TEC duhet të jetë
objektiv kryesor.

 Ozoni O
3
 dhe plumbi Pb

rezultojne brenda normave te
lejuara.
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Midis “aksidentit tragjik” të
qeveritarëve dhe “krimit shtetëror”
të politikës opozitare qëndron
Gërdeci. Qëndron me 26 viktimat,
me shtëpitë që u bënë gërmadhë,
me bimësinë që u zhduk në pak
sekonda, me mjedisin që u
katandis e u ndot e nuk e pranuan,
me lista të pastrehësh e me
premtime të shumta, me protesta e
kontestime, me ngushëllime e
procese penale, me akuza e kundër
akuza.

 Isha nisur të shkruaja diçka për
mjedisin në Gërdec e gjetkë. Sepse
djegja e asaj sasie kolosale baruti,
vec viktimave qëshkaktoi, lëshoi
10 % dyoksid squfuri, që është në
kreun e listës së ndotësave. Anglia
ankohet çdo vit nga dyoksidi i
squfurit, që i shkon në qiellin e saj,
nga industria norvegjeze qindra

 Sipas kryeministrit Berisha,
deklaruar në mbledhjen e
Këshillit të Ministrave, do të nisë
së shpejti edhe kompensimi fizik
i tokave për ish-pronarët. Ky
proces do të kryhet me pronat e
identifikuara si shtetërore e

qeveria mori edhe vendimin për
të filluar shpërndarjen e 4 mijë
hektarëve në bregdet. Partia
Republikane e ka mbështetur
këtë vendim të qeverisë.

 Dihet kalvari i shqiptarëve me
pronat që vazhdon të mos marrë
zgjidhje për vite me radhë. Por do
të ndalemi në një propozim “ të
çuditshëm “ të kryetarit të Grupit
Parlamentar të PR, z. A. Madhi
kur, në një deklaratë që ofronte
dhe opsione për dëmshpërblimin
fizik të pronarëve, theksonte se
“ka dhe rreth 30 mijë hektarë,
parqe kombëtare, të çilat mund
të vendosen në dispoziçion të
proçesit „.

 Ndofta zoti Madhi nuk e di
por ka dhe një legjislacion, që
dhe ai vetë e ka miratuar për
parqet kombëtare e zonat e
mbrojtura. Le të kujtojmë ligjin

Drejtori i shpërndarjes së
buxhetit në Ministrinë e
Shëndetësisë ka bërë publike se,
gjatë dy viteve, Banka Botërore do
të financojë plot 17 milionë dollarë
për sektorin e shëndetësisë për
rikonstruksione poliklinikash,
blerje aparaturash, fushatë kundër
tumoreve etj.. Fondet do të jenë
aktive brenda muajit prill të këtij
viti 2 milionë dollarë do të
investohen për pajisje mjekësore
në 1500 ambulanca dhe për 6
qendra shëndetësore në të gjithë
Shqipërinë, si dhe për poliklinikat
e Tiranës. Pak kohë më parë, një
grup specialistësh erdhën në
Shqipëri edhe për të shqyrtuar
problemin e mbetjeve spitalore e
përfunduan që të investohej në
infrastrukturë dhe jo në spostim të
djegësit të plehrave.

 Në Gjirokastër, ndonëse
ekziston një vend për djegien e
mbeturinave spitalore, në të nuk
është instaluar asnjë mjet për
djegien e tyre. Kjo bën që
punonjesit e spitalit rajonal “Omer
Nishani” të djegin gjithë mbetjet
jashtë godinës, duke krijuar
ndotjen e mjedisit, por aq më tepër
duke krijuar kushte për përhapjen
e ndonjë epidemie të mundshme.
E veçanta e këtij fakti është heshtja
e dy drejtuesve kryesorë të
shëndetit në qytet, z. Igli Kokalari,
drejtor i Drejtorisë së Shëndetit
Publik dhe drejtori i spitalit rajonal,
z. Nikolla Zhulla. Mbetjet spitalore,
që nga mbetjet e analizave

QEVERIA LE TE HAPE “ THESIN “ ELEKTORAL
EDHE PER MJEDISIN

km larg. Anglia, ligjet për barutin, i
ka vendosur që në vitin 1623. Sa
larg është Tirana, Durrësi etj... nga
Vora ?. Për njerëzit, sasia ku fillon
rreziku është, gjatë 24 orëve, 0. 14
ppm ( pjesë për milion molekula
ajri) ose 365 μg/m3. E Po ashtu dhe
nitrati i potasit (75 % ) dhe karboni
( 15 % ), që ka baruti, e që
prodhojnë okside të azotit dhe të
karbonit, ndotësa, edhe ata në
krye të listës. Përveç pasojave në
tokë, në bimët e kafshët, boll të
themi që, këta ndotës janë
shkaktarë, në mënyrë të veçantë
në mushkri, të sëmundjeve
kancerogjene, por dhe të astmës,
bronkiteve, lindje të fëmijëve me
të meta etj...

 Por një titull në një gazetë më
la të habitur. Shkruante se Gërdeci
po rilind apo ka rilindur ?! Kjo bie
erë që larg ethe elektorale.

 Në ethet elektorale të këtij viti,
pjesën e luanit e ka qeveria. Sepse
është bërë model qeverisjeje që „
ëmbëlsirat „ të lihen në vitin e fundit
të mandatit. Me këtë kuptojmë që,
veç atyre që kanë bërë më parë,
vitin e zgjedhjeve, ata që janë në
pushtet : - fillojnë e rrisin
pensionet e pleqve, që nuk dalin
të paguhet as energjia aforfe, - të
rrisin rrogat e buxhetorëve kaq e
aq përqind, duke i nxjerrë ca
militantë edhe në spote televizive
se paskan zgjidhur çdo problem
financiar tëjetës me shtesa nga 10
%, - të privatizojnë, me bujë e
përfitime të mëdha, që nuk dihet

 NJE PROPOZIM I ÇUDITSHEM I POLITIKES
DHE JASHTE LIGJEVE

Nr. 9385, datë 4. 5. 2005 “PËR
PYJET DHE SHËRBIMIN
PYJOR”; ligjin Nr. 9587, datë 20.
7. 2006 “PËR MBROJTJEN E
BIODIVERSITETIT dhe ligjin Nr.
8906, datë 6. 6. 2002 “PËR
ZONAT E MBROJTURA”.

 Duke e shjelluar pak, gjithmonë
në bazë të ligjeve, parqet
kombëtare, sipas kritereve
shkencore që bën IUCN, që si
shtet, e kemi pranuar dhe aplikuar
në vendin tonë, hynë në
kategorinë e dytë të renditjes, ku
janë : 1. Zona Strikt te Mbrojtura
(Shkencore.. ), 2. Parqe Kombetare,
3-Monumenete Natyre, 4. Rezerva
Natyrore (Ish-Rezervat e Gjuetise),
5. Peisazhe Natyrre dhe 6-Rezerva
te Resurseve.

 Lind një pyetje : Parqet
kombëtare janë shpallur të tillë për
tu ruajtur apo për tja dhënë në
shfrytëzim atyre që kërkojnë
fitime? Si dhe për raste të tjera, ka
mundësi që dhe kjo të ndodhë. Nuk
do të jetë hera e parë që shteti do
të shkelë mbi ato që, në bazë të
rregullsive botërore, i ka miratuar
dhe vetë. Urojmë që jo.

kurrë se sa janë e ku shkojnë, këtë
e atë ndërmarrje që shteti deri sot
e ka patur e nuk e ka shfrytëzuar
dot, - me kompensimin e tokave
ishpronarëve dhe legalizime e
shpërndarje tapish atyre që i kanë
zaptuar këto toka, - të mburren me
miliona euro investime që kanë
ardhur e do të vijnë, pa çka se se
për tu bërë superfuqi energjetike
në rajon po mbledhim qymyrin e
fqinjëve, - se do të marrim miliarda
investime të tjera deri në Katar, por
për gazin e jo për turizmin. Kështu
me radhë deri tek ata fatkeqët e
tragjedisës së Gërdecit që diçka do
të marrin, pavarësisht se për muaj
me radhë u harruan deri sa erdhi
koha e fushatës elektorale dhe
nevojës për votat e tyre dhe të
tjerëve. Në këtë “bujari “
qeveritare, le të hapë shteti “ thesin
“ elektoral edhe për mjedisin. Se,
së bashku me gjithë
bashkëbanorët e planetit, na duhet
dhe ne ta luftojmë ngrohjen
globale e ndryshimet klimatike, të
mendojmë për ajrin, ujin e tokën,
ekosistemet e biodiversitetin tone.
Le të mbjellë ca pemë nga ato një
milion që ka në plan MMPAU edhe
në Gërdec, siç mbolli 26 ullinj ai
djali që fitoi Big Brother se atje për
mjedisin as nuk ka menduar e as
nuk ka vepruar kush. Le të hapet
thesi edhe për mjedisin derisa të
mos kenë shkuar aty ku nuk ka më
kthim.

 Agim DALIPI

SHENDETI DHE MJEDISI
laboratorike e deri tek ato të
operacioneve kirurgjikale, hidhen
në pjesen e pasme të godinës e
digjen, në mjedise të hapura e janë
kthyer tashmë në rrezik serioz për
banorët që jetojnë aty pranë por
edhe për pacientët e stafin mjekësor.

Sanatoriumi i Tiranes, siç jemi
mësuar ta quajmë, po
rikonstruktohet megjithese ka qenë
planifikuar dhe miratuar për tu
rikonstruktuar brenda vitit 2008,
duke u shndërruar kështu në një
spitali rajonal te kryeqytetit. Madje,
pjesa e kirurgjisë së mushkërive
ishte planifikuar për t’u transferuar
në ambientet e Spitalit Onkologjik
pranë Qendrës Spitalore
Universitare Nënë Tereza.

 Mjedisi, nga punimet është
rënduar dhe nuk dihet kur do të
kthehet në normalitet. Punimet që
po kryhen, edhe për natyrën e tyre,
lëshojnë çdo ditë sasi të mëdha
pluhuri, për të mos folur për mbetjet
e ndërtimit që janë gjithandej e nuk

janë evakuar nga firma ndërtuese.
Dihet se të sëmurët e këtij spitali
vuajnë pikërisht nga mushkrit e
infeksionet e tyre, kështu që,
pavarësisht punimeve, u duhet një
mjedis steril, me higjenë të lartë të
ajrit e jo në kontakt me mjedisin e

jashtëm të pluhurosur e me
ngarkesa mikrobike.. Këto, në vend
t’i shërojnë të shtruarit e këtij
spitali, i rëndojnë më tepër, ndofta
duke ju shtuar dhe simptoma të tjera.
Të prekura nga ky fenomen janë,
midis të tjerave, edhe sallat e
kirurgjisë se mushkerive. Ndotja e
krijuar nga rikonstruksioni prek
edhe pacientët që thjeshte pa
ndërhyrje kirurgjikale duke marrë
parasysh numurin e madh të
pacientëve në të njejtat dhoma.

 Të mos harrojmë se që nga viti
viti 1993, 21 raste me AIDS janë
zbuluar te Sanatoriumi, ku pacientët
kanë qenë të shtruar për probleme
kryesisht në mushkëri.  

( vijon ne faqen 6 )

 Këto deklarata na bëjnë të harxhojme kot kohen,
sepse Parlamenti ka miratuar qysh ne 2002 Ligjin e
Zonave te Mbrojtura, por ky ligj nuk njihet pothuajse
nga asnjeri e aq më pak të zbatohet. Ky ligj, në nenin
8, ndalon kategorikisht kthimin e Parqeve Kombëtar
në prona, ndërsa disa kategori (zonat e mbrojtura hynë
në gjashtë kategori, sipas kritereve botërore të IUCN)
mund edhe të kthehen. Por kategoria e parë dhe ajo e
dytë nuk kthehen edhe kur kanë pronarë, por
kompensohen diku tjetër. Ligjet e përmendura e
ndalojnë këtë, por këtu duhet të reagojnë specilaistët
në politikë dhe jo e kundërta.

MENDIMI I SPECIALISTIT
MEHMET META
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Dear Mr. President,
 The centre of “Ekolevizja”

grouping is an alliance of 34
environmental NGOs in Albania
aiming at information and
awareness of interested target
groups.

 We are writing to you about the
World Bank funded Integrated
Coastal Zone Management and
Clean-Up Project in Albania
[hereinafter Project].

 Its Project Appraisal Document
[PAD] stresses that the Project’s
third component [Component C] is
to assist in the decontamination of

the Porto Romano site in the
outskirts of Durrës, correctly
described as “one of the most
seriously contaminated sites in the
Balkans. ”

 In that regard, PAD informs
that the Government of the
Netherlands has granted US $3. 11
million for the Porto-Romano clean
up activities. The total amount of
financing for such important
Component of the Project is US$ 8.
1. Million.

The Porto-Romano Component
comprises several sub-
components, including
environmental monitoring and
land-use planning. It also “will
support community awareness
raising activities in the Porto
Romano site focusing on the
reduction of environmental health
risks”.

 With respect to the
environmental benefits of the
overall Project, PAD stresses that
“the Project will improve the
environment and health conditions
for the people living in Porto
Romano”. [Page 22].

 On the other hand, we
understand that the Italian
government is pressuring the
Government of Albania to build two
very large coal-based thermo power
plants in Porto Romano. The state
owned Italian energy giant, ENEL,
has sped up procedures to
complete the required paperwork

and break ground soon.
 We understand that the Project

has been investigated by the
Inspection Panel with respect to
the Ionian Coast component.

 The Italian project has raised
significant concerns regarding its
negative environmental impact in
the Durrës region and the
numerous issues of compliance
with the EU and Albanian law. We
understand that the project was
initially  planned to be build in the
Italian coast, but it could not pass
the legal and environmental
hurdles as required by EU, Italian
law and Italian court orders.

 We believe that the Project and
the very large projected Italian coal-
based TPP are in direct conflict
with one another. On the one hand
we have the World Bank, the
European Commission and the

Dutch Government investing and
financing the cleaning up of the
existing Porto-Romano hotspot. On
the other hand we have the Italian
government of Mr. Berlusconi
pressuring the Albanian government
to further and irremediably pollute the
area. We note that this action follows
a similar pattern at the another
Chemical Plant Hot-Spot at Vlora Bay,
where EU and Czech government
clean-up grants were abused and lost,
while the site was given as a
permanent concession to the Italian
company La Petrolifera Italo-Rumena
for large oil-storage facilities. For

your information, EBRD refused to
La Petrolifera’s application for a large
loan.

 These activities, in our view, are
unacceptable. We are asking whether
EDS 21 representing Italy and
Albania at the World Bank is aware
of the proposed ENEL project.

 Most importantly, we urge you to
exercise your high authority and take
all appropriate steps under your
power in order to make sure that the
Porto-Romano Component succeeds
in its goals approved by the Board of
Executive Directors and that the
ENEL project does not interfere with
the World Bank’s mission, activities
and reputation in Albania.

 Thank you very much for your
kind interest into this matter.

Sincerely,
Centre of Ekolëvizja Group

Centre of Ekolëvizja Group, Tirana, Albania

March 2, 2009

Honorable Robert B. Zoellick
President,
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433

Re: Porto Romano, CZMP in Albania and EDS 21

LETER BANKES BOTERORE NGA GRUPIMI “EKOLEVIZJA”

Në 16 mars, në Stamboll, u
mblodh Forumi i Pestë i Ujit (Fifth
Water Forum - WF). Me mbi 28000
pjesëmarrës në seksione të
ndryshme, 18 kryetarë shtetesh,
mbi 100 ministra mjedisi, Forumi
do të shqyrtojë gjendjen e burimeve
ujore dhe objektivat në
përmirësimin e gjendjes.

 Kofi Anan, ish Sekretari i
Përgjithshëm i OKB, ka thënë : “Ne
nuk do të mundim dot sidën, as
tuberkulozin, as malarjen e as ndonjë
sëmundje tjetër infektive nga të cilat

vuajnë vazhdimisht vendet në
zhvillim, në qoftë se nuk fitojmë
betejën e ujit të pijshëm”.

 Le të shohim disa të dhëna :
 -Planeti ynë, i quajtur ndryshe

dhe planeti blu, ka rreth 71 % të
sipërfaqes të mbular nga ujrat :
oqeane, detra, liqene, lumej etj.. Por
nga kjo sipërfaqe 97 % është ujë i
kripur dhe vetëm 3 % është ujë i
ëmbël.

 -Trupi i njeriut ka rreth 60 % ujë.
Një i porsalindur ka 75 % ndërsa një i
moshuar 55 % ujë. Nga organet e trupit
të njeriut “ rekordin “ e mban zemra
me 79 %, pas saj mushkritë me 78 dhe
truri me 76 %. Më pak ujë kanë dhëmbët
- 1%.

 - Në mbi njëzet vende të Afrikës
dhe Lindjes së Afërt, njerëzit jetojnë
me 3 litra ujë në ditë. Në botë vdesin
çdo ditë 6000 fëmijë nga që nuk kanë
ujë të mjaftueshëm ose përdorin ujë të
papërshtashëm. Vetëm nga diarreja, e
shkaktuar nga përdorimi i ujit të ndotur,
çdo vit vdesin 2 milion fëmijë.

 -Në SHBA një pishinë ka rreth 95
mijë litra ujë. Kjo sasi i përgjigjet
nevojave jetësore të një njeriu për 12
vjet. Sasia mesatare e ujit që harxhon
në ditë një amerikan është 300 litra, një
europian – 100 litra dhe një afrikan –
30 litra.

 -Lumi Okavango, i treti në Afrikë,
e ka burimin në Angola. Ai, më tepër
quhet lumi “ që nuk gjen kurrë detin “.
Ai kalon nga Angola në Namibi e
Botsvana, po “ derdhet “, duke humbur
në rërë, në shkretëtirën e Kalaharit.

 -Dhjetë lumejtë më të mëdhej të
botës kanë, mesatarisht, gjatësi nga
4260-6500 km. Amazona është më i
madji dhe arrin gjatësi 6718 km dhe
gjerësi maksimale prej 10 km.

( Të dhënat nga Organizata
Botërore e Shëndetësisë, Organizata
Botërore e Ushqimit, UNICEF, Kryqi i
Kuq Ndërkombëtar, Forumi i Ujit etj..)

 PLANETI BLU DHE UJRAT E TIJ
MBLIDHET FORUMI I PESTE

NDERKOMBETAR I UJIT

Më 12
Mars 2009,
një grup
mjedisoresh
u takuan me
grupin e
ekspertëve
të Bankës
Botërore të
cilet po

punojnë për planin e masave në
adoptimin ndaj ndryshimeve
klimatike. Takimi u realizua në zyrat
e Bankës Botërorë në Tirane, pas
kërkeses së veçantë të dërguar në
sektorin e koordinimit me
shoqërinë civile nga ana e
grupimit Ekolëvizja.

Takimi filloi me një prezantim
të shkurtër të gjetjeve të grupit të
punës të paraqitur nga Znj.
Richenda Connell – drejtoreshë
teknike e Acclimatise.

Më pas nga ana e mjedisorëve
u ngritën një sërë pyetjesh  dhe

komentesh në lidhje me studimin.
Ato fokusoheshin kryesisht në
mos marrjen në konsideratë të
nevojave për energji të sektorit
industrial, i cili përbën dhe burimin
kryesor të kësaj kërkese në
Shqiperi dhe që , sigurisht ka
tendencë rritje në vitet në vijim.

  TAKIM  I  BANKES  BOTERORE
PER  NDRYSHIMET  KLIMATIKE

Nga ana tjetër grupit të
eksperteve iu kërkua që të mos
abuzohej me termin diversifikim të
burimeve energjitike, pasi kjo, e
përkthyer në gjuhën e politikës
Shqiptare është TEC me qymyr. Z.
Feruni kërkoi që grupi i punës , ti
jepte rëndësinë e duhur burimeve
alternative miqqesore me mjedisin
,duke marrë në konsideratë , që këto
burime në Shqipëri, janë vetëm 30%
të shfrytëzuara.

     Në vazhdim të diskutimeve znj.
Mansaku – Meksi i kërkoi grupit të
punës që së bashku me ndikimet
potenciale në sektorin e energjitikes
si rezultat i ndryshimeve klimatike të
konsiderohet edhe ndikimi në mjedis
që ky sektor do të shkaktojë si
rezultal i këtyre ndryshimeve të
pritura. Gjithashtu grupit iu kerkua
të konsiderojnë draftimin e
konkluzioneve dhe rekomandimeve
për qeverinë Shqiptare në mënyrë
që ky proces të ketë mundësi të

ndikojë polotikbërjen energjetike në
vendin tonë.

Sipas Znj. Jane Edinberg, gjatë
muajit prill Banka do të ndërmarrë
edhe vlerësimin financiar të
ndikimeve potenciale ,ku ndikimet
në mjedis dhe shëndet do të kenë
një fokus të caktuar.
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Instituti Worldwatch dhe klubi
mjedisor Sierra kanë publikuar një
raport për biokarburantët, duke
marrë në konsideratë nevojat për
reforma të rëndësishme dhe rrugët
e veprimit në përpjekjet e SHBA
për të shtuar përdorimin e tyre.
Raporti skicon planin ekonomik
dhe impaktet mjedisore të
gjeneratës se parë
biokarburantëve, propozon
strategji për të berë këtë industri
më të qëndrueshme dhe ofron
specifika në katër drejtime :

- Zhvillimi i standardeve të
qëndrueshme.

- Përparimin e teknologjive të
reja në prodhimin e
biokarburantëve.

- Krijimi i vendeve të reja të
punës “të gjelbër” nëpërmjet
prodhimit të biokarburantëve.

- Promovimin e politikave
koherente për sektorët e energjisë.

 “Në kohët e sotme,
paqëndrueshmëria e çmimeve të
karburantëve dhe rritja e
shqetësimit ndaj ngrohjes
globale,është e qartë se
biokarburantët do të mund të
luajnë një rol në reduktimin e

 Sipas Worldwatch institute,
prodhimi i biçikletave në botë,
vetëm për vitin 2007, u rrit me 3. 2
% ose në 130 milionë copë, duke
rritur përdorimin e tyre për punë
dhe për ushtrime fizike.

 Vendet e Ulta janë bërë kombi i
biçikletave që para luftës së dytë
botërore. Në vitin 1938 e quanin
këtë mjet “ më hollandezin nga
mjetet e udhëtimit “. Hollanda
shpenzon për to rreth 70 milion

Në fund të janarit, JAXA,
Agjensia Hapësinore Japoneze,
lëshoi me sukses në orbitë një
satelit për matjen e gazrave serrë
në atmosferën e Tokës. GOSAT
(Greenhouse Gas Observing
Satellite ), i quajtur nga vendasit
IBUKI ( frymëmarrja ), është i aftë

të kryejë çdo ditë monitorimin e
shpërndarjes së dyoksidit të
karbonit dhe metanit nga një
distancë 660 km mbi tokë.

 Proceset e matjes përdorin
analiza spektrale të molekulave të
CO2 dhe gazrave të tjerë me
teknologji infra të kuqe. Me matjen
e dëndësisë, lartësisë dhe shtrirjes,
satelitit bën të mundur të
përcaktohet koncetrimi i gazrave
në të gjithë zonat e planetit. Ai
është në gjendje të kryejë
monitorim në mbi 56 mijë pika të
globit çdo ditë dhe do të kombinojë
të dhënat e hapësirës me ato të
matura nga stacionet në tokë..

 (vijon nga faqja 4 )
 Poliklinikat e Tiranës janë

pothuaj po ato te para viteve 90-
të. Dhomat e vizitave të vogla,
shumë herë me hapësira tepër të
ngushta e të ulta, koridorë të
ngushtë e të paajrosur, këto janë
pak a shumë kushtet në shumicën
e tyre, megjithë riparimet apo
ristrukturimet e bëra. Për salla
komode pritjeje, si kudo në botë,
por dhe tek fqinjët tanë,as që bëhet
fjalë : Pacientët, sidomos pleqtë e
nënët me fëmijë në krah, presin
radhën në korridoret e ftohta, në

vartësisë nga naftn dhe mbajtjen
nën fre te ndryshimeve klimatike,
shprehet presidenti i institutit

Worldwatch, C. Flavin. “ Mirëpo,
zgjerimi dhe rritja e shkallës së
industrisë bën kritike atë që
Kongresi Amerikan duhet të bëjë
zgjidhje të zgjuara për të promovuar
zhvillimin e biokarburantëve në një
ekonomi me energji të pastër “.

 Prodhimi amerikan i
biokarburantëve kalon në 2008
mbi 2 miliardë gallonë-pjesa më e

madhe e të cilit është etanol – dhe
urdhëresa e Kongresit kërkon që
të rritet, në 36 miliardë për vitin
2022. Nxjerrja vendase e
biokarburantëve në SHBA është
dyfishuar që nga 2005 dhe
raporti eksploron disa probleme

që shoqërojnë këtë rritje
dramatike të të prodhimit të
karburanteve të rinovueshëm,
përfshirë : profilin ngrohës global
të emetimeve nga metanoli i
misrit; efektet mbi programin e
ruajtjes së rezervave; efekte të
tjera në ajrin, ujin dhe tokën e
vendit dhe përfitimin më të paktë
seç pritej nga komunitetet rurale.

 “ Nxitimi i pamenduar ndaj
biokarburantëve, në veçanti si
etanoli nga misri, ka patur disa
rrjedhoja,disa të parashikueshme

dhe të tjera jo,” thotë Karl Pop,
Drejtori Ekzekutivi i Sierra klub. “
Risqet e rrezikimit të tokës sonë,
ajrit,ujit dhe ekonomisë janë
lehtësisht të dukshme, por me
zgjidhjet e duhura e të arsyeshme
ne mund të bëjmë shumë me
biokarburantët për mjedisin,
ekonomine dhe klimën, duke
përmirësuar përftimin e

BIKARBURANTET KERKOJNE ZGJIDHJE TE ARSYESHME
TIME TO GET “ SMART” ON BIOFUELS

Nga Instituti Worldwatch, shkurt 2009

Zhvillimi i standardeve të qëndrueshme; Përparimi i
teknologjive të reja në prodhimin e

biokarburantëve; Krijimi i vendeve të reja të punës
“ së gjelbër” nëpërmjet prodhimit të tyre;

euro në vit, që i takon rreth 13 euro
për banor. Por kjo është shoqëruar
edhe me masa në korsitë e tyre në
rrugë dhe vendparkimet e veçanta.

 Midis vitit 2005 dhe 2007,
banorët e Amsterdamit kanë

udhëtuar më tepër me
biçikleta se me makinat
personale. Mesatarisht
kanë përdorur në ditë 0.
87 herë ( 30 % )
dyrrotëshit dhe 0. 84
herë veturat. Ndërsa në
zonat rurale kjo shifër
kalon 40 %. Hans
Voerknecht i grupit
mjedisor “ FietsBeraad
“ thotë se : “ Biçikletat
janë një zbutës i sistemit
të trafikut dhe,
pjesërisht edhe për

sistemin ekonomik “. Ky grup
raporton se p. sh. për vitin 2006
udhëtimet me makinat personale
janë pakësuar me 14 %, në krahasim
me vitin 1990. Ndërsa përdorimi i
biçikletave, për të njëjtën periudhe,

është rritur me 36 %.
 Profesor i lëndës së

problemeve urbane, R. Buehler, në
Virginia Tech University e spjegon
këtë “ Si rezultat i politikave të
ndjekura në tridhjetë vjetët e
fundit për ta bërë biçikletën më
tërheqëse, më të sigurt e më të
përshtatëshme për shëndetin,
mjedisin por edhe më ekonomike
“. Por një aspekt është dhe
përqindje e aksidenteve. Nga
përdoruesit e biçikletave në
Hollandë vriten 1. 1 persona në
100 mijë kilometra udhëtim, një
shifër shumë herë me ulët se ajo e
aksidenteve me makina. Ndërsa
në SHBA dhe Angli, kjo ndodh
respektivisht me 3. 6 and 5. 8
njerëz.

 Të dhënat tregojnë se, me
gjithë rritjen e përdorimit të
automobilëve, në Kinë përdorimi
i biçikletave arrin në 50 %, në
Gjermani e Danimarkë - 20 %. Por
në SHBA dhe Angli përdoruesit
arrijnë në vetëm 2 %.

 Një satelit i ngjashëm, i nisur
nga NASA, u dogj pa hyrë dot në
orbitë dhe u rrëzua në afërsi të
Antarktidës. Ai u rrëzua në
lartësinë 120 km disa minuta pas
lëshimit, me një raketë Taurus XL,
nga Vandenberg Air Force Base në
Kaliforni. Satelitit, i quajtur OCO-

Orbiting Carbon Observatory,
ishte parashikuar të kryente matje
për emetimin dhe shpërndarjen e
CO2 në planet, duke u dhënë
mundësi shkencëtarëve të
përpilonin harta të sakta të
përqëndrimeve dhe sasisë së tij. “
Ne kemi një system të dobët të
vrojtimit të Tokës “ u shpreh
Elisabeth Holland, përgjegjëse
shkencore në National Center for
Atmospheric Research, duke
komentuar humbjen e satelitit, “ në
një kohë kur na nevojitet çdo bit
të dhënash të mundëshme “. Nga
rrethet shkencore, rrëzimi i tij, është
quajtur një hap prapa i NASA-s.

stola druri e në këmbë. Ka raste që,
në mjediset jashtë dhomave të
vizitës, ka papastërti. Por, si në
poliklinikën 9, përveç ngushtimit të
mjediseve të shërbimit në gjysmën
e kapacitetit për shkak të
rikonstruksionit, tymi, pluhurat,
materialet e ndërtimit e mbetjet e
ngurta, bëhen shkak për papastërti
e rrëmujë, të cilat me më shumë
kërkesë nga të zotët e shtëpisë e
me më tepër kujdes nga
sipërmarrësit, do të stabilizonin
gjendjen.

energjisë”.
Zgjidhjet e arsyeshme për të

ardhmen e biokarburantëve, veç
përfitimeve në uljen e emetimeve
nga transporti, që do të ndikojë
në përpjekjet botërore për të
zvogëluar e ndikimet në ngrohjen
globale, sjell dhe nevojën e
investimeve për infrastrukturën e
këtij transporti.

 Në fund,raporti konkludon se
rivlerësimi i politikave për
energjinë nga biokarburantët, në
katër drejtimet e shprehura më

sipër, duhet të bëhet edhe dritën
e kushteve të reja e të ndryshuara
të situatës koherente globale,
qoftë energjetike, qoftë
ekonomike e sidomos nga impakti
që do të ketë në furnizimin
ushqimor, duke i dhënë përparësi
lëndëve të para si celuloza përpara
atyre që konsumohen nga njeriu.

BIÇIKLETAT, MAKINAT DHE MJEDISI HAPESIRA DHE DYOKSIDI I
KARBONIT

 SHENDETI DHE MJEDISI
Shënim i redaksisë : Para disa
ditësh, në një emision televiziv,
u shfaqën pamje nga grumbujt
e plehrave të filmuar pranë
derës kryesore të shërbimit të
Neurokirurgjisë. Kjo nuk është
e vetmja pamje pasi edhe në
shërbimet e tjera e njëjta
panoram të ofrohet. Pacientët,
por dhe mjekët kalojnë përditë
mes tyre duke shpresuar që në
spital të mos merren dhe
sëmundje të tjera.
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Një skenar i vitit 2101. Njerëzimi
i ka mbijetuar ngrohjes globale-

temperaturave shumë të larta dhe
rritjes së nivelit të lumenjve,
përmbytjeve dhe stuhive ; ja ka
dalë mbanë në stabilizimin e klimës
së planetit ; përqëndrimi i gazrave
serrë po arrijnë pikun dhe pritet te
levizin ne drejtim te eres ne shek
22. Rritja e temperaturave globale
po zvogëlohet. Marrëveshja
sociale u mbajt dhe njerëzimi, në
përgjithësi po ushqehet më mirë,
më i shendetshëm dhe është më i
begatë sesa ishte një shekull më
parë.

Ky skenar i imagjinuar ngre një
pyetje kyçe:

 Çfarë duhet të bëjme ne në shek

Në 24 shkurt, për vitet 2010 e
2011, janë cilësuar Kryeqytete të
Gjelbër, respektivisht Stokholmi
dhe Hamburgu për standaretet e
larta e të vazhdueshme mjedisore
dhe përmirësime të ndjeshme.

 Europa është një shoqëri
kryesisht urbane ku, katër të
pestat e popullsisë jeton në
qytete.

Shumë nga ndryshimet
mjedisore që ndodhin, e kanë
origjinën nga hapësirat urbane
përfshirë edhe pasojat e ngrohjes
globale, por, po ashtu, prej këtej
vinë dhe angazhimet dhe nismat
që duhen për zgjidhjen e

QYTETI QE KERKON
REKORDIN MJEDISOR

 Frederikshavn, një qytet i vogël
portual në Danimarkë, kërkon të

bëhet i pari në botë që dp të
ushqehet plotësisht me energji të
rinovueshme. Kjo bazë e vjetër
navale, me 25 mijë banorë, është e
vendosur që, brenda vitit 2015, të
kryejë revolucionin e gjelbër e të
bëhet vitrinë e shembull për gjithë
qytetet në planet.

xx1, veçanërisht në 2009 dhe vitet
pasues, për ta bërë këtë të ardhme

realitet dhe të parandalojmë këtë
lloj kastastrofe klimatike që
shumë shkencëtarë e shohin si të
tillë ? Kjo pyetje është baza në
raportin e State of the World 2009,
se si ndyshimt klimatike do të jenë
në shekujt që vijnë dhe çfarë
masash urgjente kemi nevojë të
marrim që tani.

 Viti 2009 do të jete thelbësor
për klimën e Tokës. Shkencëtaret
shqetësohen se kemi vetëm pak
vite që të shqyrtojmë emetimet e
gazrave serrë dhe të ndihmojmë
në shmangien e katastrofave të e
ndryshimit klimatik. Komuniteti
botëror ka rënë dakort që të

negociojë për një marrëveshje të
re klimatike në Kopenhagen në
dhjetor 2009. Me zotimet e Barak
Obama, si presidenti i 44-të,
SHBA, një nga prodhuesit më të
mëdhej në botë të gazrave serre,
do të ketë shansin më të mirë të

mundësojë udhëheqjen e tij
globale, duke kaluar legjislacionin
klimatik kombëtar dhe duke u
përfshirë në mënyrë konstruktive
me komunitetin ndërkombëtar për
të krijuar një konsensus të ri në
emetimet që duhen ndaluar.

 State of the World 2009
përpiqet të implementojë një ide
dhe aspiratë të re në negociatat
klimatike kombëtare dhe
ndërkombëtare, duke përçuar një
kuptim të saktë të pasojave të
veprimtarisë që ne jemi duke kryer
në atmosferen e Tokës, duke e
vënë theksin mbi efektet humane
dhe ekologjike të ketij trasformimi.
Raporti gjithashtu ekzaminon
ndryshimet e nevojshme të
politikës për të luftuar ndryshimet
klimatike dhe studion edhe
përfitimet ekonomike që do të
rrjedhin nga tranzicioni,duke
përfshirë edhe mundësinë për të
krijuar industri dhe vende të reja

pune, në të njejtin nivel si për
vendet e pasura dhe ato të varfra.

 Në raport sillet ideja se zgjidhja
e problemeve klimatike do të ketë
përfitime të rëndësishne për
mireqenien e njerëzimit dhe se
zgjidhjet e mëdha do të jenë me të

lehta për tu përvehtesuar po të
pranojmë se hapat elementare të
politikës, në dy dekadat e fundit, i
kemi bërë vetë tepër të vështira.

Pyetjet e adresuara në State of the
World 2009 janë të shumta : Si
përshtatemi ne-jo vetëm njerëzit
por të gjitha speciet-me ngrohjen
globale që po shfaqet përherë e më
tepër në jeten tonë ? Si do të luftojë
bota faktin që ndotja atmosferike
po rëndojnë edhe mbi vendet,
kontributi i të cilëve mbi ndryshimin
klimatik është shumë modest ? Dhe
ndërkohë që ne luftojmë për tu

përshtatur, në ç’mënyrë e në cilat
drejtime duhet të fokusohet
shoqëria ? Ç’farë teknologjish por
dhe politika qeverisjeje do të dalin
nga kjo sfidë, ndërkohë që
standartet e jetesës do të
vazhdojnë të jenë të paktën këto
që janë sot dhe popullsia në bote
do të vazhdojë të rritet për të paktën
edhe për disa dekada dhe,
ndoshta, për pjesën e mbetur të
shekullit ?.

 State of the World 2009 do të
bëhet pjesë e një fushate dy-
vjeçare për sensibilizimin botëror
në luftën kundër ndryshimeve
klimatike në drejtim të ndikimit,
dhjetorin e 2009, në marrëveshjen

e re që duhet të arrihet në
Kopenhagen, veçanerisht me
vëndet e madhej ndotës si SHBA,
Kina dhe India. State of the World
është një model i mirënjohur nga
literatura mjedisore, e jo vetëm në
të, që ka tërhequr që nga M.
Gorbaçov e deri te Kofi Annan, të
shkruajnë parathënie për këtë
botim të përvitshëm.

STATE OF THE WORLD – 2009
Afrimi i shekullit të ndryshimeve klimatike, dhe si të drejtojmë dhe mbijetojmë në të

problemeve.
 Komisioni Europian ka marrë

në konsideratë : - adaptimet e

bëra nga Kryetarët e Shteteve në
2006 për zhvillimin e
qëndrueshëm të BE ; - strategjinë
e rinovuar të BE për identifikimin
dhe zhvillimin e veprimtarive në
drejtim të përmirësimit të cilësisë
së jetës për brezat e sotëm e të
ardhshëm; - strategjinë e BE në
drejtim të menaxhimit dhe
përdorimit të burimeve në mënyrë
efiçente; strategjinë tematike mbi
mjedisin urban për të mbështetur
dhe inkurajuar qytetet evropiane
për adaptimin e politikave të
përmirësimit të mjedisit; etj..

Për këtë ka kohë që vlerëson
rëndësinë që autoritetet lokale

NISME E KOMISIONIT EUROPIAN

Shkencëtaret shqetësohen se kemi vetëm pak
vite që të shqyrtojmë emetimet e gazrave serrë

dhe të ndihmojmë në shmangien e katastrofave të
e ndryshimit klimatik.

Si përshtatemi ne-jo vetëm njerëzit por të gjitha
speciet-me ngrohjen globale që po shfaqet
përherë e më tepër në jeten tonë ? Si do të
luftojë bota faktin që ndotja atmosferike po

rëndojnë edhe mbi vendet, kontributi i të cilëve
mbi ndryshimin klimatik është shumë modest ?

tek
biok

 Projekti, i mbështetur nga Këshilli
Bashkiak, me një kosto prej 130
deri 200 milion euro, të financuara
nga sipërmarrje private,
parashikon shfrytëzimin e
energjisë eolike, diellore dhe
biogaz të nxjerrë nga mbetjet
urbane e ato të bujqësisë. Përveç
impianteve eolikë e ato të
prodhimit të bogazit, projekti ka
në plan dhe një sipërfaqe prej 8000
m2 për panele diellore. Po në
Mbretërinë e Danimarkës, ishulli
Samsoe, furnizohet që tashti me
100 % nga era dhe 75 % e enrgjisë
për ngrohje i merr nga panelët
diellorë e biomasa.

KOPSHTARIA ZGJAT
JETEN

 Të merresh me kopshtari e
lulishtet të zgjatet jeta. Kjo ka dalë

nga një studim suedez që ka
zgjatur gati 35 vjet. Studimi bën të
ditur se në Europën perëndimore,
katër në dhjetë vetë merren me
lulishtet apo kopshtet e tyre të
perimeve. Sa më tepër e sa më
gjatë ti përkushtohesh punës në

to, aq më tepër të zgjatet jeta. Një
njeriu, i cili është marrë me këtë
punë për 10 vjet, i zgjatet jeta për
rreth dy vjet. Këtë, siç duket, do

KRYEQYTETE TE GJELBER
kanë në përmirësimin e mjedisit.

 Për të promovuar, vlerësuar
dhe inkurajuar përpjekjet e tyre,

KE ka konceptuar e vënë në jetë
“European Green Capital Award –
Çmimin Europian të Kryeqytetit të

Gjelbër “, në drejtime si
veprimtaria në ndotjen e ajrit,
menaxhimin e trafikut, hapësirat e
gjelbra, përmirësimin e
menaxhimit të ujrave dhe
mbetjeve, etj..

Çdo vit do të zgjidhet
Kryeqyteti i Gjelbër, njeri nga 27
vendet e BE, nga vendet
kandidate (Turqia, Maqedonia e
Kroacia), por dhe Islanda,
Norvegjia, Liehtenshtein).

Kjo do të bëhet nga një juri me
ekspertë të pavarur në bazën e
dhjetë treguesve mjedisorë, të
lidhur me objektivat e fushës
mjedisore, vendosur nga BE.

JO VETEM PER KURIOZITET
ta verë në zbatim dhe presidenti i ri
i SHBA, Obama, që ka vendosur të
ngrejë një kopsht perimesh, si
askush tjetër më parë, në Shtëpinë
e Bardhë.

 JAPONEZET PER MAKINAT
HIBRIDE

 Konstruktori japonez i makinave
Toyota, së bashku me prodhuesin
frances të makinave elektrike EDF,
ka vënë në plan që, brenda këti viti
të rrisin prodhimin e shpërndarjen
e makinave hibride. Këto automjete,
me lëndë djegëse fosile, zakonisht
benzinë, dhe bateri të karikueshme
elektrike, po përdoren sot dhe kanë
ulur emetimin e CO2 deri në 80-90
gram për litër.  
 Pas një kooperimi disa vjeçar, të dy
prodhuesit kanë gati modelin
PRIUS, me pesëqind ekzemplarë të

tregtuar në Anli e Francë. i cili
përdor bateri me jone litiumi, që
janë sot me kohëzgjatjen më të
madhe të furnizimit me elektricitet.
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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
 Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Berat

- Genta Decolli
 Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa
 Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
 Qendra për Komunikimin Elektronik, Tiranë – Ladi Balla
 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

CMYK

KY NUMUR I GAZETES “ EKOLEVIZJA “ SPONSORIZOHET
NGA PROJEKTI “ SHQIPERIA IME E PASTER DHE E
BUKUR “, MUNDESUAR NGA UNICEF, MBESHTETUR NGA
AMBASADA HOLLANDEZE

 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
 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

 Nga grupimi “ EKOLEVIZJA “ vazhdon në rrethet promovimi i projektit “Shqipëria ime e pastër dhe e bukur“, mundësuar nga
UNICEF, mbështetur nga Ambasada Hollandeze.

 Ndotja plastike është sot ndotja më e madhe dhe më e vështira për t’u zgjidhur në Shqipëri (janë të padegradueshme,
qëndrojne për dekada në mjedis, janë të rrezikshme për shëndetin kur digjen, shkatërrojne imazhin turistik dhe ndotja prej
tyre është në rritje. Për këtë projekti parashikon përfshirjen e nxënësve për grumbullimin dhe riciklimin e plastikave në pesë

rrethe të vendit: Korçë, Durrës, Tiranë, Lezhë dhe Shkodër.

LEZHE
10. 03. 2009
Në takimin promocional të projektit

“Shqipëria ime e pastër dhe e bukur” në Lezhë,
me mbi 4 pjesëmarrës, nxënës, mësues, prindër
e drejtorë shkollash, merrte pjesë dhe drejtori i
Drejtorisë Rajonale të Arsimit, z. Qazim
Dushku.

 Mbas prezantimit të hollësishëm të
projektit, rëndësisë dhe organizimit të tij, nga
z. Xh. Mato, pjesëmarrësit treguan
gatishmërinë për vënien e tij në jetë, me
përfshirjen në të, të shkollave, nxënësve e
prindërve, në bashkëpunimin e treguar dhe nga
Bashkia e qytetit.

 Nxënësit në takim, si Ina, Greisi dhe Erida,
duke kuptuar impaktin e mbetjeve plastike në
ambient dhe nevojën e riciklimit të tyre, u
zotuan të punojnë vetë, por duke angazhuar
edhe familjarët dhe shokët e tyre.

 Në takim u theksua nga z. Paulin Zefi,
rëndësia, jo vetëm e grumbullimit dhe
seleksionimit të mbetjeve, por edhe
bashkëpunimi me Bashkinë dhe biznesin privat
për evakuimin e përdorimin e tyre për riciklim,
gjë që nga koordinatorët e projektit është vënë
në rrugën e zgjidhjes. Z. Lulëzim Selami, drejtor
i shkollës “ Gjergj Kastrioti” ngriti problemin e
evakuimit në kohë të mbetjeve të mbledhura
sepse kanë krijuar dhe çrregullim në mjediset e
shkollës.

 Drejtori i drejtorisë Rajonale, z. Q. Dushku
tha në takim: “Ne duhet të gjejmë një
rrugëzgjidhje jashtë politikës sepse është në
interesin tonë të pastrojmë qytetin e ta bëjmë
të shëndetshëm për fëmijët e për të gjithë”.

Nr SHKOLLA DREJTUES
1 Gjergj Kastrioti  Lulëzime  Celami
2 Kosova Suzana  Brahimi 
3 Gjergj Fishta     Franga Hila 
4 Rrilë Ndue  Marku 
5 Shëngjin Vollga Tahiri
6 Shëngjin Elsa Pali      

DURRES
11. 03. 2009
 Në promovimin e projektit merrnin pjesë rreth

60 vetë, nxënës, mësues e drejtorë të dhjetë shkollave,
përfaqësues nga Drejtoria Arsimore Rajonale e rrethit,
prindër dhe përfaqësues të biznesit të riciklimit. Fjalën
e hapjes së takimit e mbajti znj. Liliana Cani e cila
theksoi vullnetin për pjesëmarrjen e mësuesve e
nxënësve në projek në drejtim të rritjes së riciklimit
në mbrojtjen e ruajtjen e mjedisit.

 Z. Xhemal Mato, drejtor ekzekutiv i Qendrës së
Grupimit “ Ekolëvizja “ dhe z. Ferdinand Bego,
Shoqata për ruajtjen e Shpendëve dhe Gjitarëve,
spjeguan me hollësi qëllimin dhe projektit, rëndësinë
e ndërgjegjësimit të fëmijëve e prindërve për
mbledhjen, seleksionimin dhe ripërdorimin nëpërmjet
riciklimit të mbetjeve plastike. Po ashtu edhe mënyrat
e organizimit të punës e bashkëveprimit me biznesin
e riciklimit me bazë në Durrës, përfaqësuar në takim
nga zoti Bardhyl Balza.

 Interesante në takim ishin dhe ndërhyrjet e
fëmijëve. Erisa, një nga nxënëset pjesëmarrëse, u
shpreh se ishte e lumtur që do të përfshihej e do të
lepte ndihmesën e saj në mbrojtjen e mjedisit. Kurse
Gerta, një tjetër nxënëse, mori përsipër të përfshinte
në veprimtari shokët dhe prindërit në pastrimin e
mjedisit.

 Nga drejtori i shkollës “Demokracia”, z. A.
Buçpapaj u ngrit problemi se, me që shkolla e tij ka
rreth 300 nxënës, do të ketë nevojë që tërheqja e
mbetjeve të mbledhura, të bëhet të paktën një herë në
javë dhe mori sqarim se kjo gjë do të bëhet çdo javë të
hënën.

Nr SHKOLLAT DREJTOR
1 Bedrie Bebeziqi Feime Kastrati
2 Shaqe Mazreku Adela Nikolli
3 Nënë Tërëza Petro Lafe
4 Vasil Ziu Luljeta Turkeshi
5 Marie Kaçulini Aleksandër Gjiri
6 Kushtrimi i Lirisë Merita Bekteshi
7 Qemal Mici Ylli Qesja
8 Demokracia Avdyl Buçpapaj
9 Naim Babameto Mark Lasku
10 Hasan Koçi Shaban Taipi


