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Çfarë do bëhet me ujërat e zeza në bregdet?

V lorë, Dhërmi, Jalë 
dhe Sarandë. Për 
shumë vite me 
radhë këto perla 

të jugut shqiptar kanë qenë 
të rrënuara dhe në kaos, sot 
janë marr masa për sistemim-
in e rrugëve dhe mbjelljen e 
pemëve. Por ende nuk dimë se 
çfarë do behet me kanalizimet 
e ujërave të zeza dhe mung-
esën e ujit të pijshëm.

Përmirësohet situata në Petrelë dhe Baldushk

G jatë monitori-
meve në terren 
kemi intervistuar 
banorë të zonave të 

ndryshme. Në njësitë admin-
istrative Petrelë dhe Baldushk 
banorët shprehen se situata 
është përmirësuar, koshat 
kanë 2 muaj që janë vendosur 
dhe njerëzit i hedhin mbeturi-
nat në kosha, e jo në lum. Ata 
thonë se punonjësit e bashkisë 
janë të rregullt dhe i pastrojnë 
ato çdo 3 ditë. 
 
Megjithatë lumi Erzen mban 
akoma mbetje në shtratin e 
tij, si pasojë e derdhjeve të 
mëparshme të mbeturinave 
dhe mospastrimit të tij.

Nga: Ekolëvizja

SMILE ALBANIA 

N ga 1 korriku në 
çdo pikë hyrjeje 
në Shqipëri, ekipet 
SMILE ALBANIA 

do t’u urojnë turistëve mirë-
seardhjen me fletëpalosje e 
informacione të nevojshme. 

Smile Albania është projekt 
i Ministrisë së Turizmit dhe 
Mjedisit, për promovimin e 
Shqipërisë. 
Nga statistikat e Ministrisë, 
nga 1 janari deri në 20 qershor 
ka rritje të nr të turistëve me 
5000.
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R rjeti “Ekosistemi ko-
munikim informim 
mjedisor” punojnë në 
të gjithë Shqipërinë, 

për të ndërgjegjësuar komu-
nitetet dhe bashkitë për ndotjen 
që vjen nga mbetjet urbane, në 
zonat rurale pranë lumenjve. 
Nga verifikimet në terren për të 
përditësuar aplikacionin Trash 
Out dhe  monitorimet e pikave 
të reja, është konstatuar se ndot-
ja e lumenjve nga mbetjet ur-
bane është mjaft problematike. 
Këto fakte, janë evidentuar në 
një hartë,  ku pasqyrohen pikat 
e nxehta më problematike të 
ndotjes së lumenjve të ndryshëm 
përgjatë bashkive të Tiranës, 
Kamzës, Vlorës, Sarandës, El-
basanit, Gramshit, Fierit, Pato-
sit, Lezhës, Durrësit.  
 
Në lumin Tëkurzë, në Zall-Herr 
janë zhvilluar disa herë aksione 
pastrimi. Ky lum, i cili përshkon 
5 fshatra të Zall-Herrit dhe më 
pas shkon drejt detit Adriatik 
është i ndotur që në burim nga 
hedhjet e plehrave dhe inerteve 
prej banorëve vendas dhe bizne-
seve në zonë. 

Lumenj të pastër, det i pastër
Nga: Qendra “Grupimi Ekolëvizja” hedhjes së mbetjeve në lum nga 

banorët, ne kërkojmë ndihmën 
e policisë bashkiake, për shkak 
të mungesës të infrastrukturës së 
posaçme që ne kemi për kontroll”. 
 
Problemet e mbetjeve në të 
gjithë Shqipërinë mund të de-
noncohen nëpërmjet aplikacionit 
TrashOut. Ky aplikacion të jep 
mundësinë që ti ti raportosh 
mbetjet në kohë reale dhe më 
pas të nxitet bashkia që të marr 
masa për pastrimin dhe reduk-
timin e ndotjes në burim. Ka 
patur reagime nga ana e njësive 
administrative, janë vendosur 
kosha. Gjithashtu ne si organi-
zata vazhdojmë të sensibilizo-
jmë banorët që të mos hedhin 
mbeturina në lum por ti çojnë 

marrë masat përkatëse për të mos 
lejuar më një situatë të tillë”.
 
Ndërsa një nga banoret e njësisë 
administrative të Zall-Herr-it 
tha se: “Faji është i banorëve, pasi 
bashkia i ka sjellë koshat. Mbe-
turinat pranë lumit i kanë djegur 
për ti pastruar. Shpresojmë që 
tani që janë vendosur kosha, të 
hidhen mbeturinat atje.” 
 
Pavarësisht aksioneve të pas-
trimit që organizata ka zhvilluar, 
përsëri, po në të njëjtin vend ne 
shohim që hidhen mbeturina 
nga banorët apo mbetje nga fir-
ma private dhe bizneset e zonës. 

Për më tepër informacione mbi 
situatën e menaxhimit të mbet-
jeve urbane u interesuam në 
zyrat e njësisë administrative të 
Zall-Herrit.  

Mbeturinat të cilat ishin de-
pozituar pranë lumit, banorët 
vendosën ti djegin. Alisa Peçi, 
koordinatore e projektit është 
shprehur se: “Situata është prob-
lematike, nga njëra anë ka mbetje 
të hedhura nga komuniteti, nga 
lokalet dhe bizneset përreth, nga 
ana tjetër janë ujërat e zeza që 
derdhen në lum dhe nga lumi 
shkojnë në bregdetet tona, e cila 
rrjedhimisht ndikon negativisht 
në turizmin tonë. Ne si shoqata 
jemi duke zhvilluar aktivitete 
sensibilizimi të komunitetit dhe 
nxitje të NJA Zall Herr, që të 

Banorët kanë ngritur shqetë-
simin që ende vazhdojnë të hid-
hen mbetjet në lumin Tërkuzë, 
për shkak se ura është shumë e 
vjetër dhe njerëzit e kanë shumë 
të vështirë të transportojnë 
mbetjet nga fshati deri te koshat 
e mbeturinave, kështu që ata gje-
jnë si rrugë më të shkurtër për ti 
hedhur në lum. 
 
Organizata po vazhdon ndërg-
jegjësimin e komunitetit, duke 
i shpjeguar atyre dëmet shën-
detësore që këto mbetje sjellin. 
Situata është tepër alarmante. 

Edhe pse janë vendosur koshat, banorët kanë 
ngritur shqetësimin që ende vazhdojnë të 

hedhin mbetjet në lumin Tërkuzë, për shkak 
se ura është shumë e vjetër dhe njerëzit e kanë 

shumë të vështirë të transportojnë mbetjet

Na drejtuan në zyrën e shër-
bimeve publike dhe zhvilluam 
intervistë me përgjegjësin e zyrës 
z. Xhavit Xhepa. Në lidhje me 
këtë problematikë, ai u shpreh 
se: “Njësia administrative Zall-
Herr ka 11 fshatra, nga të cilët në 
5 fshatra kryesore ofrohet shërbi-
mi i pastrimit të mbetjeve urbane. 
Ndërsa pjesa tjetër janë fshatra 
kodrinore-malore, me numër të 
pakët banorësh, me numër të pa-
kët familjesh të cilët i groposin në 
oborret e tyre. Gjithsej janë ven-
dosur 36 kontenierë në territorin 
e njësisë administrative. Ende 
ka nevojë për përmirësim, por 
pozitive është situata e cila është 
në përmirësim. Për problemet e 

te koshat dhe bashkitë që të 
tërheqin këto mbetje. 
 
Si produkt i monitorimit që ne 
kemi realizuar kemi evidentuar 
që nga 51 pika, 47 vazhdojnë 
ende të jenë problematike, si 
pika të nxehta dhe vetëm 4 prej 
tyre janë pastruar. Ende ka 
punë për të bërë, jo vetëm për 
pastrimin por edhe për reduk-
timin e burimit të ndotjes dhe 
marrja e politikave mjedisore të 
qëndrueshme në menaxhim. 
 
Projekti u mundësua në kuadër 
të Programit SENiOR-II, zbatuar 
nga REC Shqipëri dhe financuar 
nga Qeveria Suedeze.
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Odisea e anijes franceze “Energy Observer”
Nga: Sofokli Mekshi, AJMMI

P as portit të Venecias- 
Itali dhe ishullit të 
Mikonos- Greqi, ndale-
sa e radhës e anijes 

franceze “Energy Observer” ishte 
Gjiri Detar i Sarandës, në këto 
ditë fund qershori. Pothuaj 48 
orë ishte koha e qëndrimit në 
Port, e kësaj mrekullie inxhin-
ierike. Stafi i Agjencisë AJMMI 
dhe grupi i mediave lokale, ishin 
vizitorët e parë që shkelën në 
Bordin e anijes. Gjithçka ishte e 
pastër dhe ekologjike. 

trolizës dhe depozitohet në 
akumulator, në bordin e anijes.  
 
Gjithashtu, energjia diellore 
është burimi i dytë që përdoret 
për anijen, nëpërmjet paneleve 
diellore, montuar në mbulesën e 
anijes, në dysheme dhe tavanet e 
saj.  
 
Burimi i trete është era, e cila 
grumbullohet përmes dy pan-
eleve rrotulluese të vendosura në 
dy anët e fundit të anijes.  
 
Sipas kapitenit të “Energy Ob-
server”, Viktorien Erussard, 
energjia e transformuar depozi-
tohet në akumulator (bateri vo-
luminoze). Ai shton se kapaciteti 
grumbullues i energjisë mund të 
arrijë deri në 11.400 Volt. Shken-
ca inxhinierike franceze jep një 
model konkret sesi mund të 
reduktohet në maksimum ndotja 
e mjedisit. Padyshim që këto tre 
lloj energjish ekologjike, i përka-
sin të sotmes dhe të ardhmes për 

të shpëtuar njerëzimin nga ndot-
ja që vjen prej lëndëve djegëse që 
shkarkohen në natyrë. 

shtypi në mjediset e bordit të 
anijes, shpjegon se qëllimi i “En-
ergy Observer” është promovi-
mi si një model historie suksesi 
të teknologjisë për sigurimin e 
energjisë ekologjike, në mbrojtje 
të shëndetit të banorëve kudo në 
botë. 

Ja i ndaluam qeset (më në fund), po bidonave si do ua bëjmë?

U në jam shumë dakord 
për ndalimin e qe-
seve të vogla që për-
doren masivisht në 

tregje. 7 vjet më parë, në ditën e 
mjedisit, me një grup njerëzish 
që u dhëmb ky vend, ne kërkuam 
miratimin e një ligji për këtë gjë. 
Por nuk na dëgjoi njeri. 
 
Unë jam nga ata njerëz që 
kam shkruar kaq shumë për 
këtë problem, për lumenjtë e 
mbushur me mbeturina, për 
pemët e veshura me qese e rraqe, 
për detin e mbushur me bido-

Nga: Mentor Kikia,

na… Dhe po kaq shumë kam 
punuar për të pastruar këtë 
mizerje. 
 
Por kur e dëgjoj këtë nismë, më 
duket me shumë një eufori për të 
qenë “vendi i parë në Evropë pa 
qese”, sesa një përpjekje serioze 

për ta zgjidhur këtë problem që 
na ka zënë frymën. Jo, ne s’mund 
të jemi vendi i parë në Evropë 
për asgjë të mirë. Ndajeni mend-
jen. Nëse do të ishte një gjë e 
mirë kjo, do ta kishin bërë të 
tjerë para nesh, nuk jemi ne të 
zgjuarit që na vajti mendja tani. 

HIDROGJEN- DIELL- ERË. 
Këto janë tre burimet e energ-
jisë që përdoren për anijen dhe 
stafin e saj për të gjithë shërbi-
met dhe lëvizjet e saj nëpër detet 
dhe oqeanet e botës. Impiante 
speciale, motor transformues të 
këtyre tre lloj energjie dhe një 
monitor 42 polësh, përbëjnë 
zemrën dhe trurin e kësaj sipër-
marrje teknologjike të industrisë 
franceze.  
 
Hidrogjeni në gjendje të lirë, 
përpunohet me aparatura spe-
ciale, përmes procesit të elek-

Lideri i ekspeditës të kësaj anije, 
Jerome Delafosse, ka prezantuar 
Odisenë në 101 porte të botës. 
Deri në vitin 2022, ekuipazhi i 
“Energy Observer” do të udhëtoj 
drejt shteteve me itinerar të fillu-
ar nga Franca, e cila vijon nëpër 
Detin Mesdhe, Evropën e Veriut, 
Amerikë, Azi. Pas Azisë turneu 
përfundon në Afrikë.  
 
Këshilltarja e parë e Ambasadës 
Franceze në Tiranë, znj. Isabelle 
Le Guellec, në një konference 

Kryetari i shoqatës së gazetarëve 
dhe këshilltari për mediat i 
kryetares së Bashkisë Sarandë, 
z. Thoma Nika, falënderoi sta-
fin e Ambasadës Franceze për 
mundësinë që iu dha mediave 
lokale të jenë mysafirët e parë të 
kësaj anije.

Dakord, qeset e holla ti ndalo-
jmë. Po bidonat që mbushin de-
tin? Po kanaçet, shapkat, rraqet 
e vjetra….? A duhet ti ndalojmë 
të gjitha? Jo! Sepse nuk mun-
demi. Sepse nuk është faji i tyre 
që mbushet vendi, por është faji 
jonë që i hedhim vend e pa vend. 
Është faji i qeverisë dhe bashkive 
që nuk i mbledh mbetjet, është 
faji i të gjithëve që nuk i ndajmë 
sipas kategorive, është faji ynë që 
nuk i riciklojmë… 
 
Ja pra që ndalimi i qeseve nuk 
zgjidh asgjë, ose zgjidh shumë 
pak. Ndaj pas qeseve, të merremi 
seriozisht me këtë çështje, pasi 
me ndalime nuk i dilet.

Forumi i Mendimit të Lirë
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V endi ynë është në 
një situatë emerg-
jente mjedisore. Të 
qelbur nga maja 

e malit deri në breg të detit. 
Kam dëgjuar shumë njerëz të 
më thonë: Nuk është kjo zg-
jidhja. Kot që pastroni, pasi 
vendi ndotet sërish. Padyshim 
që e di këtë. Është një e vërtetë 
trishtuese.  
Por, nëse çdo vit, ne nuk do 
të punonim, ato parqe e pla-
zhe do të ishin sot të mbushur 
me pirgje mbetjesh. Mbi të 
gjitha, ajo që ne bëjmë nuk 

Surprizat e Këshillit Bashkiak të Vlorës

Nga: SEEP

Si mund ta shpëtojmë vendin nga maskarada mjedisore

K ëshilli Bashkiak 
i Vlorës nuk bën 
publike as datën e 
mbledhjes dhe as 

rendin e ditës, madje shkon 
edhe më tej duke mbyllur 
dyert për qytetarët, ndërsa aty 
mund të hyjnë vetëm të përzg-
jedhurit e tyre. 
 
Por jo kot dhe rastësisht, çdo 
çështje e ka një shpjegim. Në 
mbledhjen e muajit qershor, 
për vlonjatët, taksa e ujit u 
dyfishua dhe kjo nuk mund të 
kalonte ndryshe veçse në fshe-
htësi, larg syrit dhe veshit të 
qytetarit që do t’i rëndojë mbi 
kurriz, veç kostove të tjera të 
jetesës, edhe rritja e çmimit të 
ujit me 2-4 fish sipas zonave. 
 
Në buxhetin total të ndër-
marrjes sh.a. Ujësjellës Kana-
lizime, pagat e administratës 

Nga: Mentor Kikia,
1-Investime për ndërtimin e 
rrjetit të grumbullimit, ndar-
jen dhe riciklimin e mbetjeve. 
2-Gjoba, masa të rënda, 
shumë të rënda, ndaj atyre që 
i lënë apo hedhin mbeturinat 
në rrugë. 
 
Mua mund të më vijë keq për 
një njeri që arrestohet pse ka 
vjedhur energji, por kurrë s’do 
të më vijë keq nëse ndëshko-
het, me çfarëdolloj mase, një 
njeri që hedh, qoftë edhe një 
kanaçe apo bidon në rrugë, 
apo që shkon në piknik e lë në 
park shishe, bidona, kanaçe, 
letra e qese.

është vetë pastrim, është një 
formë proteste ndaj atyre që 
ndosin. Qeveria po përpiqet të 
gjejë mënyra të sforcuara për 
ta frenuar këtë maskaradë, siç 

është vendimi për ndalimin e 
qeseve. 
Kemi këmbëngulur me kohë 
për dy mënyra: 
 

së ndërmarrjes zënë 28 % të 
buxhetit, shifër tepër e lartë 
kur duhet më shumë investim 
sesa rroga. 
 
Vendimmarrja u bë në fshe-
htësi, pa bërë asnjë dëgjesë 
publike me qytetarët, pavarë-
sisht se është deklaruar që 
dëgjesat janë bërë, por kjo 
do të ngelet për t’u vërtetuar 
zyrtarisht në ditët në vazh-
dim. Asnjë banorë nuk është 
informuar për rritjen e çmim-
it të ujit, i cili nuk është as i 
pijshëm dhe në shumë lagje të 
qytetit është me orar të ku-
fizuar. 
 
Kësaj i thonë “tepsi” në një 
dorë, kur partive të tjera nuk 
ju dëgjohet zëri dhe argumen-
tat, nevoja për të pyetur dhe 
dëgjuar qytetarët përpara se të 
shtrohet për miratim në ku-
vendin “monist”.

Forumi i Mendimit të Lirë

JO Qeseve Plastike
Nga: Milieukontakt Shqipëri

M ilieukontakt 
pranë mjediseve 
të Pazarit të Ri 
është duke ofru-

ar në vend të qeseve plastike, 
çanta bezeje. Qytetarët të cilët 
po blejnë fruta, perime apo 
edhe ata që dalin nga marketet 
me produkte të ndryshme, ne 
po iu dhurojmë nga një çantë 
rrobe, jo vetëm për t’i ndërg-
jegjësuar në mbrojtjen dhe ru-
ajtjen e natyrës dhe mjedisit, 
por edhe nxitur përdorimin e 
përditshëm dhe të përhershëm 
të çantave dhe jo të qeseve 
plastike. 
 
“Një qytet, fshat, lum dhe det i 
pastër – jo plastikë” 
 
3 korriku, Dita Ndërkom-
bëtare kundër qeseve plastike, 
me mesazhet, nismat, aksione 
të ndryshme i thotë: JO Qe-
seve Plastike! 

Gjatë bisedës me qytetarët 
kuptojmë se një pjesë e mirë e 
tyre njohin dëmet dhe humb-
jet e shumta që vijnë nga për-
dorimi i qeseve plastike. Por 
nuk mungojnë edhe rastet ku 
në biseda dëgjojmë: ”po ç’janë 
këto? Pse 30 vjet pas në kohë 
do të kthehemi ne?  
 
Aktiviteti realizohet në kuadër 
të programit SENiOR-II, pro-
jekti “Informim-Komunikimi 
mbi politikat mjedisore për 
zhvillim të qëndrueshëm, me 
fokus të veçantë mbi menax-
himin e mbetjeve urbane” 
mbështetur nga REC Shqipëri 
dhe financuar nga Qeveria 
Suedeze. 
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Organizatat e rrjetit ECIM (Ekosistemi i Komunikimit-Informimit Mjedisor)

 Stafi: Xhemal Mato: Drejtor Ekzekutiv;   Alisa Peçi: Koordinatore projekti;   Klara Leka: Gazetare

I kën ato kohë, kur ti 
mund të luaje në lagjen 
tënde apo atë ngjitur, të 
vrapoje pa frikë se mund 

të të shtyp ndonjë makinë apo 
se prindi i shokut tënd mund 
të fal, kur i shtyn fëmijën pa-
dashje për të hipur në trotuar.  
 
Koha e lirë për fëmijët e met-
ropolit mund të kalohet para 
çdo lloj pajisje elektronike, 
por jo në hapësira të gjelbra, 
parqe apo sheshe. Me gjithë 
jetën e vrullshme, ngarkesën 
emocionale që fëmijët apo 
të rinjtë kalojnë në periudha 
të ndryshme, duhet të për-
ballen edhe me mungesën e 
hapësirës. Parashikimet de-
mografike tregojnë se deri në 
vitin 2050, 66% e popullsisë 
botërore do të jetojë në qytete. 
Kjo si pasojë e zgjerimit të 
vendbanimeve ekzistuese 
urbane dhe krijimi i të rin-
jve dhe, nga ana tjetër rritja 
e dendësisë dhe përdorimi i 
zonave urbane. Kjo vë theks 
mbi infrastrukturat urbane 
si rrjeti rrugor dhe infras-
trukturat e transportit, por 
gjithashtu ndikon në planifi-
kimin dhe përdorimin e hapë-
sirave të hapura dhe të gjelbra. 
Shpesh, hapësirat ekzistuese 
të hapura dhe të gjelbra në 
qytete janë nën kërcënimin e 
privatizimit ose humbjes së 
funksioneve të tyre fillestare. 

Shëndeti i fëmijëve në duart e natyrës

Nisur edhe nga Objektivat e 
Zhvillimit të Qëndrueshëm 
ku adresohen çështjet për të 
siguruar një zhvillim të qën-
drueshëm dhe për të reduktu-
ar pabarazitë midis njerëzve 
dhe vendeve, Objektivi Urban 
(SDG 11) citon: “Bëni qytete 
dhe vendbanime njerëzore 
përfshirëse, të sigurta, elas-
tike dhe të qëndrueshme”. 
Një objektiv tjetër ndërkom-
bëtar merret me hapësira të 
gjelbra dhe thekson se qytetet 
duhet të sigurojnë 9 m2 për 
banor, brenda 15 minutave në 
këmbë larg vendit të tyre të 
banimit.  
 
Tirana po vuan nga ndër-
timet mbi shpinën e saj. “Të 
shohësh Tiranën”- thonë 
specialistët e fushës “kupton 
së ajo është ndërtuar mbi 
vetvete. Lagjet e vjetra nuk 
janë më të vjetra, ndërtesat 
shumëkatëshe u zënë frymën 
atyre njëkatëshe”. Koncepti i 
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përdorimit të tarracave për t’i 
shfrytëzuar edhe si hapësira 
të gjelbra ka hyrë tashmë edhe 
tek ne. Zgjidhje mjaft e mirë, 
por jo përfundimtare për 
shtimin e hapësirave të gjelbra 
publike.  
 
Pothuajse 150 vjet më parë, 
psikologu i shekullit të 
nëntëmbëdhjetë Herbert Spen-
cer botoi librin e tij “Principet 
e Psikologjisë”, në të cilën ai 

mbështeti “teorinë e tepricës 
së energjisë”, duke shpjeguar 
se arsyeja kryesore për lojën 
e fëmijëve është të heqin qafe 
energjinë e tepërt.  
 
Si rezultat i teorisë së Spen-
cerit, terrenet e lojës shihen 
si zona për lojëra fizike gjatë 
pushimeve, ku fëmijët ‘djegin 
avull’, dhe jo për fushat e tjera 
të zhvillimit ose për të mësu-
ar. Në mjediset e kujdesit për 
fëmijët, terrenet e lojërave 
zakonisht prodhojnë pajisje 
për ngjitje, dhe përveç barit të 
sajuar ndonjëherë, nuk kanë 
natyrë dhe vegjetacion. Pra,a-
jo që fëmijët tanë kanë nevojë 
janë hapësirat e pakufij, me 
gjelbërim ku fëmijët mund të 
ecin zbathur dhe pa frikën e 
mikrobeve. Ata duan të hip-
in në pemë, duan të ndjejnë 
tokën poshtë këmbëve të tyre. 

Për lumenj të pastër

Koha e lirë për fëmijët kalohet para pajisjeve 
elektronike, por jo në hapësira të gjelbra. Me 

gjithë jetën e vrullshme, ngarkesën emocionale që 
fëmijët kalojnë në periudha të ndryshme, duhet 

të përballen edhe me mungesën e hapësirës. 


