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Korça Ku 
dua te jetoj
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Një qeverisje më të mirë
Më shumë rrugë dhe gjelbërim
Festa pa fund

falas
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Bashkia Korçë në krye të klasifikimit 
për një qeverisje më të mirë

Bashkia e Korçës është 
renditur e para në klasifikimin 
e bërë nga Koalicioni Shqiptar 
Kundër Korrupsionit (ACAC). 
Monitorimi u krye në 
40 Bashki e Komuna 
në periudhën tremujore: 
Tetor-Dhjetor 2007.

 bashku gjatë 2007 arritëm

Së



3

Përshëndetje të gjithëve!
së pari dua t’i jap komplimentet e mia stafit të gazetës 
për iniciativën e marrë. Iniciativat e reja janë gjithmonë 
pozitive. 
Gjëja më e vështire sot, është të marrësh një kompli-
ment të vërtetë e të sinqertë. Mbase kjo vjen sepse 
njerëzit e kanë të vështire të vleresojnë punën e të 
tjerëve. 
Personalisht jam e kënaqur që ju do të punoni për t’u 
dhënë një shërbim më tepër të gjithë qytetarëve dhe 

jo vetëm kaq, por mbi të gjitha një shërbim më të 
mirë. 
Vlerësoj faktin që kjo gazetë del jashtë formatit 
të vjetër të gazetave institucionale që zakonisht 
japin vetëm disa fakte monotone apo foto të tha-
ta. Më vjen mirë që ju me rubrikat e kësaj gazete 
do t’u drejtoheni të gjitha moshave e sidomos 

të rinjve, jo vetëm për të prezantuar atë që është 
bërë, por  më tepër për t’i ndihmuar të informohen 

dhe të përfshihen në aktivitete të Bashkisë së Korçës 
e më gjerë. 
Le të shpresojmë dhe të kontribuojmë të gjithë së 
bashku për një vit sa më të suksesshëm. 

Punë të mbarë !
Raimonda Nase
Kryetare e Këshillit Bashkiak, 
Korçë

Programet do të bëhen të dallueshme me një zgjidhje grafike nga 
ana juaj. 

Të dashur bashkëqytetarë!
Mirëseardhët në edicionin e parë të gazetës së Bashkisë Korçë për vitin 2008 
të emërtuar “Qyteti im”.
Gjatë këtyre faqeve ne do të hedhim një vështrim të shpejtë duke u ndalur në 
ato çka kemi arritur gjatë vitit që lamë pas. 
Me krenari ju them se viti 2007 kishte jo pak arritje, veçanërisht në ato që ne 
kemi bërë “Për herë të parë”.
Ky ishte një vit ku në punën tonë të përditshme, të gjithë së bashku, jemi për-
pjekur të japim kontributin tonë për një qytet më të mirë, për një qytet më të 
pastër, për një qytet me më shumë kulturë, për një qytet që ofron më shumë 
mundësi edukimi, kualifikimi e punësimi.
Unë dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që i kanë qëndruar pranë Bashkisë së 
qytetit dhe kanë mundësuar realizimin e projekteve të rëndësishme të Bash-
kisë gjatë këtij viti.  
Puna jonë gjatë 2008-ës do të bazohet në 7 programe: 

“Qyteti për fëmijët”
“Qyteti mbështet të rinjtë”
“Bashkia për Qytetarët”
“Sport për të gjithë”
“E-City”
“Shpirti i Traditës”
“Qyteti Social” 

Kam kënaqësinë t’ju them se ky vit do të jetë vit social, 
viti i programeve të mëdha sociale që Bashkia e Korçës në 
bashkëpunim me ju, me të gjithë faktorët e qytetit do të realizojë. 
Ky do të jetë viti që do t’i japë qytetit të Korçës një fytyrë më humane, 
do ta sjellë atë më pranë shtresave në nevojë.

Le ta fillojmë vitin 2008 me më shumë optimizëm, me më 
shumë besim për qytetin tonë, për të ardhmen e 
tij e me më shumë dashuri për njëri-tjetrin.
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Niko Peleshi, Kryetar i Bashkisë Korçë
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341 000 000 lekë
Vetëm në 2007-ën

Investime që u përfunduan ose që janë në proces

Për herë të parë në 
qytetin e Korçës, 
pas dekadash, po 
ndërtohet një shkollë 
e re 9-vjeçare
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INVESTIME
Bashkia gjatë vitit 2007 në 
politikën e saj të investimeve 

inicioi projekte strategjike për të 
rritur efiçencën me qëllim që ko-
muniteti të përfitojë më shumë 
nga këto investime. 

Risia për 2007-ën ishte: Inves-
time të përqëndruara në blloqe 
pallatesh me të gjitha elementët 
e infrastrukturës: kanalizime, 
trotuare, lulishte, ndriçim, rrugë, 
parking dhe terrene sportive për 
fëmijët dhe të rinjtë. Projektet e 
Investimeve të Bashkisë për peri-
udhën në vijim do të jenë të kom-
pletuara me të gjithë elementët 
duke plotësuar standartet bash-
këkohore të qyteteve të zhvillu-
ara. hapësirat e blerta dhe këndet 
sportive do të jenë 
pjesë e pandarë 
e të gjitha inves-
timeve në in-
frastrukturë.
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Investimi               Vlera në Lekë

•Sistemim, asfaltim, ndriçim dhe hapësira të blerta
tek  rruga “1 Maji” dhe Bllok banimi tek Lagjia 9   38,5 milion
•Sistemim, asfaltim i Bllokut të Kolektorëve     33, 5 milion
•Rikonstruksioni i rrugës në Lagjen 16      7,9 milion
•Rikonstruksioni i rrugës ”Kiço Greço”     6,2 milion
•Rikonstruksion dhe shtesë Shkolla “Sevasti Qiriazi” 50,1 milion
•Ndërtimi i Shkollës së re  9 -vjeçare pranë 
shkollës “Demir Progri”       73,9 milion 
•Rikonstruksion dhe kanalizime 
rruga “Xhaferr C. Lubonja”    13,9 milion 
•Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës “Riza Cerova”
dhe rrugës “Viktimat e Borovës”     8,4 milion 
•Sistemimi dhe asfaltimi i Bllokut të 
Banesave Kolektive tek Lagjia 13     14 milion
•Shtresa asfalti në rrugë të dëmtuara në qytet   2 milion  
•Sistemimi dhe asfaltimi i  rrugës “Koli Çeku”  5,8 milion
•Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës “Lefter Serafini”  1,9 milion 
•Sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve 
“Mihal Sharxhi” dhe “Luan Shkëmbi”   8,3 milion
•Sistemimi dhe asfaltimi i  rrugës “Ismail Latifllari” 17 milion
•Sistemimi dhe asfaltimi i  rrugës “Koli Tupa”  39,5 milion
• Sistemimi dhe asfaltimi i  rrugëve 
“Theodhoraq Saro” e “Dhimitër Denasi”    12,5 milion
• Meremetime dhe lyerje e shkollave  7,2 milion
• Punime me dru në institucionet arsimore 1 milion
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Për një mjedis më të pastër
Bashkia është përgjegjëse direkte e territorit në menax-

himin e të gjithë komponentëve të mjedisit. Megjithatë, ajo 
nuk mund të jetë e suksesshme pa kontributin e të gjithë 
aktorëve të tjerë, shoqërisë civile, institucioneve publike e 
jopublike dhe mbi të gjitha pa një komunitet të sensibilizuar 
për mjedisin. 

Në fushën e gjelbërimit dhe mjedisit Bashkia ka bash-
këpunuar dhe është në vazhdimësi të një bashkëpunimi 
shumë të mirë me partnerë vendas dhe të huaj. 

Tani Korça është 
më e gjelbër

Vetëm gjatë 2007-ës:
1470 drurë të mbjellë
3779 bimë dekorative
7405 m2 sipërfaqe 
e gjelbëruar
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Ku do të 
shkojmë...

Projekti i ri  ”Menaxhimi dhe Përpunimi 
i Mbetjeve Urbane” investim i KFW në 
vlerën 20 milion euro parashikon një terri-
tor të ri për depozitimin dhe përpunimin 
e mbetjeve tek Fusha e Maliqit në param-
etrat europianë. Në të janë përfshirë 22 
Bashki e Komuna të Qarkut të Korçës të 
cilat kanë miratuar kapitalin e tyre fillestar.

Aktualisht është kryer Studimi i Fizibi-
litetit dhe pritet zbatimi i projektit.

Ku jemi...
Fusha e mbetjeve urbane, burimi më i madh i ndotjes së mjedisit !
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Një koloni piktorësh  nga shqipëria e vendet fqinje Maqedonia, 
Greqia e Kosova kanë sjellë për artdashësit korçarë ekspozitën 
me peisazhet më të bukura të qytetit të Korçës dhe rrethinave. 39 
piktorë hodhën në telajo idetë dhe ndjesitë e tyre të frymëzuara nga 
bukuritë natyrore dhe arkitektonike të rajonit të Korçës që morën 
një tingull të veçantë nën kontekstin e emrit dhe veprës së piktorit 
të madh korçar Vangjush Mio.

Juria e përzgjedhur vlerësoi me çmim të parë tafil Pecin, pikto-
rin nga Mitrovica e Kosovës. Me çmim të dytë u nderua piktorja 
shqiptare  Xheneta Kadillari nga shkodra ndërkohë që çmimi i tretë 
shkoi për piktorin  me emër  athinas Kyriakos Rokos, një ndër tre 
piktorët më të mirë të Greqisë. Ekspozita që qëndroi e hapur për 10 
ditë u vizitua nga artdashës të qytetit e me gjerë. 

“Kam marrë pjesë në disa koloni të 
tjera të këtij lloji, kryesisht jashtë 
Kosove si p.sh në Paris, por këtu në 
qytetin tuaj kam ndjerë një kënaqësi 
të veçantë. Është një qytet që të 
mirëpret dhe i ngrohtë”. Tafil Peci

“Një javë me     

Mion”
60 peisazhe të Kolonisë 
së Piktorëve nga Ballkani u 
frymëzuan nga Korça dhe 
vepra e Mios së madh

Konkursi  Ndërkombëtar 
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Së



9

Parku Rinia maksimalisht i frekuentuar nga qytetarët korçarë 
veçanërisht gjatë muajve të verës si rrallë ndonjëherë ka pasur  
një fluks kaq të madh njerëzish si në tre netët e Festës së Birrës. 
Në datat 17, 18 e 19 gusht,  Festa e Birrës u kthye në festën 
më të dashur për korçarët duke i kaluar të gjitha parashikimet e 
organizatorëve të Bashkisë Korçë. Një festë tërësisht popullore, 
ku secili ka mundur të shijojë birra korçën, birrën më të vjetër në 
Shqipëri e mjaft të dashur veçanërisht për korçarët. 
Njerëz të të gjitha moshave, korçarë e miq nga qytete të 
tjera, emigrantë e turistë të ndryshëm janë dyndur në tendën 

Festa e Birrës, 
Kulmi i Sezonit Turistik

e Birra Korçës, por edhe të kompanive të tjera të prodhimit të 
nënprodukteve të mishit si sallameritë Fix e Tona duke shijuar 
produktet e tyre  te zgarës. 
Birra “Korça”, ka shuar etjen e shqiptarëve ato ditë dhe net të 
nxehta vere dhe ka sjellë entuziazmin e të gjithëve për këtë orga-
nizim të Bashkisë Korçë i pari i këtij lloji për qytetin tonë. 
Gjatë netëve të festës performuan emra të njohur të spektaklit 
shqiptar si Bojken Lako, Sajmir Braho, Kamela Islami, më të rinjtë 
Olsa Papandili, Poni, Stine si dhe këngëtarët më të dashur kor-
çarë Andrea e Stefan Prifti, Laxarela e Mateus Frroku. 

25 mijë vetë çdo natë

“Korça nuk është një qytet që po 
vdes, ai është një qytet vital që ka 
nevojë të shprehet, që kërkon të 
dëfrehet, që ka nevojë të tregojë 
qytetarinë e vet”.

Niko Peleshi
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33 studentë u punësuan gjatë sezonit të 
verës pranë Bashkisë Korçë. 

Fushat në të cilat u fokusua puna e këtyre studentëve 

Dixhitalizimi i bibliotekës së qytetit
hartimi i fizibilitetit për ngritjen e një universiteti privat 
hartimi i planit të veprimit për teknologjitë e reja të infor-

macionit. 

15 biznese pjesëmarrës
280 të intervistuar

50 të punësuar
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Nën siglën ”Aty ku punëdhënësi takon punëmarrësin”, 
gjatë muajit korrik, u zhvillua Panairi i Punës, rezultat i 
bashkëpunimit mes  Bashkisë Korçë, GtZ dhe Dhomës 
së tregëtisë dhe Industrisë. Panairi i punës u bë  vend-
takimi i parë mes biznesit dhe punëkërkuesve veça-
nërisht të rinjve duke hedhur një hap për stimulimin e 
tregut të punës duke shmangur kanalet informale si 
dhe reklamimin e aktivitetit dhe shërbimeve që ofron 
biznesi dhe institucionet në Korçë.

Panairi i Punës Korçë
Aty ku punëdhënësi takon punëmarrësin

të rinjtë, potencial 
në zhvillimin e qytetit
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SësI AsNJë 
qytEt tJEtëR!

Korça, 
qyteti i festave
shkëlqimi dekorativ i festave të fundvitit pushtoi gjithë qytetin duke krijuar 
një atmosferë festive të pakrahasueshme me qytetet e tjera në shqipëri.  
Ajo që u shpenzua ishte shumë herë më e madhe krahasuar me vitet e 
tjera. Ndërkohë që buxheti i taksapaguesve është prekur po aq sa edhe 
vitet e kaluara, dekorimi ishte shumë herë më i bukur dhe 
bashkëkohor. Edhe biznesi dha kontributin e vet, 
duke ndihmuar në zbukurimin e zonave periferike. 

Qyteti i zbukuruar mirëpriti gjithkënd për të gëzuar festat e fundvitit

Korça, 
qyteti i festave
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Pikat më të forta:
Liçensimi i subjekteve të reja
Bashkëpunimi me Degën e tatim-taksave dhe 

Institutin e Kujdesit shëndetësor ku u morën të 
dhënat mbi veprimet e subjekteve me Degën e 
thesarit si dhe me IsKsh.

Liçensimi për herë të parë i subjekteve në tregun 
Fruta-Perime.
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Qytetarët ndërgjegjësohen
Në 2007-ën 3,3 milion lekë më tepër se në vitin 2006

sfida e Bashkisë Korçë për vitin 2007

 - Realizimi i taksës vendore 
mbi  biznesin e vogël

Në 2007-ën  3,3 milion lekë më shumë se në vitin 2006

Viti 2007  Realizuar  108 milion lekë
Viti 2006  Realizuar  104,7 milion lekë
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Buxhetimi me 
Pjesëmarrje

Jep energjinë sot 
për Korçën nesër!

Për herë të parë, qytetarët e Korçës dhanë mendimin e tyre mbi 
hartimin e buxhetit të vitit 2008, çka  do të sigurojë një shpërndarje 
më të mirë dhe racionale të investimeve të Bashkisë në përputhje 
me nevojat e komunitetit. 
Buxhetimi me pjesëmarrje është një nga format e pjesëmarrjes qytetare 
për një qeverisje më të  mirë, ku qytetarët dhe pushteti vendor vendosin 
bashkërisht për përdorimin sa më të mirë të taksave të paguara prej tyre. 
Në këtë mënyrë qytetarët korçarë do të jenë një zë më i fuqishëm dhe 
konkret në marrjen e vendimeve për investimet e Bashkisë, duke çuar në 
një rritje të përgjegjshmërisë së qeverisjes vendore në përgjigje të inte-
resave e nevojave të qytetarëve të vet.

Me synimin e qartë, përfshirjen e të rinjve në 
vendimarrjen lokale Bashkia Korçë ndërmori 
nismën për krijimin e funksionimin pranë saj 
të senatit Rinor, i cili duke ushtruar funksio-
net e tij si organ këshillimor dhe me projektet 
konkrete  që do të propozohen prej tyre,  do 
të jenë pjesë e aktive e ekzekutivit dhe e ven-
dimmarrësit siç është Këshilli Bashkiak.
senati Rinor, si një urë lidhëse midis Bash-
kisë dhe komunitetit rinor dhe jo vetëm atij, 
do të ketë një rol të rëndësishëm në çështjet 
e  zhvillimit të qëndrueshëm të qytetit.

Bashkia ngre pranë 
saj senatin Rinor si 
organ këshillimor 
dhe konsultativ
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Bulevard “shën Gjergji” 
do të kthehet në zonë 
këmbësorësh. 

Ajo çka dëshiron të ar-
rijë Bashkia nëpërmjet këtij 
projekti, është të përmirë-
sojë jetën e qytetarëve të vet 
duke e kthyer kështu Korçën 
në të vetmin qytet në shq-
ipëri me një plate të destinu-
ar vetëm për këmbësorë. 

qyteti i Korçës ka shumë 
mundësi të ketë një fiz-
ionomi europiane, por nuk 
mund të jetë e tillë pa zonën 
pedonale. Me rëndësi është 
një kombinim mes aspektit 
kulturor dhe atij komercial 
gjë që do të sjellë jo vetëm 
rimodelimin e institucioneve 
kulturore e historike, por 
edhe trajtim më bashkëko-
hor të lokaleve e njësive të 
shërbimit në këtë zonë të 
rëndësishme urbane duke i 
dhënë asaj gjallëri dhe di-
namizëm.

 bashku gjatë 2007 arritëm

Së Korça së shpejti me një 
zonë për këmbësorët
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Ndërtimet pa leje, 
tashmë një e kaluar
Pranë Bashkisë Korçë është ngritur struktura e INUV (Inspekto-
riati Ndërtimor dhe Urbanistik Vendor).Gjatë një muaji, dy goditje 
të njëpasnjëshme kanë shoqëruar punën e këtij Inspektoriati. 23 
objekte pa lejë  tek Blloku i Rrugës 1- Maji dhe Blloku i Lagjes 9 
janë prishur. Kjo ndërhyrje i paraprin një investimi të Bashkisë për 
rehabilitimin e Rrugës 1 -Maji si dhe sistemimin dhe rehabilitimin 
e këtij blloku banesash duke kryer asfaltime rrugësh dhe krijimin e 
sipërfaqeve të gjelbra.

Korça së shpejti me një 
zonë për këmbësorët

KRRTSH mori Vendimin Nr. 7, dt 22/05/2007 
“Për miratimin e ndryshimit në planin rregullues 
të qytetit të Korçës në lidhje me ndryshimet në 
zonimin funksional për disa zona të qytetit”. 
Ky është një vendim shumë i rëndësishëm pasi 
krijon frymëmarrje e hapësira për ndërtime të 

reja. Qyteti i Korçës vuan nga mungesa e 
një Plani Rregullues bashkëkohor pasi ai i 
vitit 1994 nuk mund të përballojë ritmet e 
reja të zhvillimit në një sistem të ndryshuar 
ekonomiko –shoqëror. 
Mbi këte bazë, Zyra e Planifikimit Urban 
të Territorit pranë Bashkisë Korçë ka 
ndërmarrë studimin e rrjetit rrugor midis 
rrugëve Midhi Kostani, Petraq Shomo, 
Dhimitër Denasi dhe “Thanas Floqi” (pjesë 
e unazës). Tashmë nuk do të ketë më 
ndërtime spontane të pamenduara të cilat 
të na  diktojnë ashtu siç është bërë deri 
tani, mënyrën se si do të ndërtohet në këtë 
zonë. Ky studim në ndryshim nga herët e 
tjera paraqet një vizion të ri të planifikimit 
urban. Nëpërmjet tij, Bashkia Korçë ka 
ndërmarrë një nismë për të bërë 
ndërtime të një stili sa 
më të urbanizuar

studimi i rrjetit rrugor tek ish zona industriale

“Planimetria e zones se ciles i eshte ndryshuar destinacioni
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Mio, Kono, Ciko e Gjika, nderi i Korçës
“Në rrugën e vështirë të artit dhe gjurmët që kanë lënë këta individë artistë në 
jetën e qytetit tonë, por edhe të kombit shqiptar, padyshim kërkojnë respekt dhe 
përulësi nga ata artistë pasardhës që emrat e tyre i kanë udhërrëfyes në veprim-
tarinë e tyre krijuese”

MIhAL CIKO
Qytetar Nderi
Motivacioni “Për 
merita të shquara 
në fushën e artit 
muzikor dhe in-
terpretimin ske-
nik, të themelimit 
të institucioneve 
të para artistike, 
që kanë lënë gjur-
më të shquara 
në fushën e artit 
dhe trashëgimisë 
kulturore”

VANGJush MIO
Qytetar Nderi
Motivacioni “Për 
merita të shquara 
në fushën e artit 
figurativ, me një 
personalitet të 
padiskutueshëm 
artistik për krijimin 
e veprave, të cilat 
kanë lënë gjurmë 
të shquara në 
fondin e artë të 
kulturës korçare 
dhe kombëtare”

KRIstO KONO
Qytetar Nderi
Motivacioni “ Për 
merita të shquara 
në fushën e kom-
pozicionit dhe 
artit, duke krijuar 
vepra që lanë 
gjurmë në fondin 
e artë të muzikës 
sonë kombëtare”

VIKtOR GJIKA
Qytetar Nderi
Motivacioni “Për 
merita të shquara 
në fushën e kine-
matografisë shq-
iptare duke krijuar 
vepra që kanë 
lënë gjurmë të 
shquara në fondin 
e artë të kulturës 
kombëtare”

 bashku gjatë 2007 arritëm
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Viktor Gjika 
tek “qyteti im”
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qyteti im: Z Gjika, ju përshëndesim dhe ju falenderojmë në 
emër të Bashkisë Korçë për dashamirësinë që treguat për 
të qenë pjesë e gazetës “qyteti im” në numrin e saj të parë  
për vitin 2008. 
Faleminderit !
u shpallët “qytetar Nderi” i qytetit të lindjes. Përtej emo-
cionit të padiskutueshëm në një rast si ky, çfarë përjetuat 
realisht.

Viktor Gjika: Në jetën time kam marrë shumë tituj e çmime 

kombëtare e ndërkombëtare, por asnjëri nuk më ka dhënë 
kënaqësinë që më fali dhënia e titullit “qytetar Nderi i qytetit 
të Korçës” nga Bashkia e qytetit ku linda, u rrita dhe u for-
mova si njeri, artist dhe qytetar. sigurisht që emocionet ishin 
të mëdha, aq më tepër që ky titull m’u dorëzua ditën e 70 
vjetorit të lindjes. Kënaqësi të veçantë më krijuan shokët dhe 
shoqet e viteve të gjimnazit tonë të famshëm, i cili na bëri ata 
që jemi.

qyteti im: sa ka ndikuar Korça në formimin tuaj si njeri dhe si 

P E R s        N A Z h bashku gjatë 2007 arritëm
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VIKtOR GJIKA
Një personalitet i spikatur në 
kinematografinë shqiptare që 
bën pjesë në plejadën e artistëve 
më të shquar të kombit për kon-
tributin që ka dhënë në fushën e 
kinematografisë. 
Viktor Gjika ka lindur më 
23.06.1937 në qytetin e Kor-
çës ku mbaroi edhe shkollën e 
mesme. Po këtë vit i del e drejta 
për studim në Insitutin e Lartë 
të Kinematografisë në Moskë 
të cilin e përfundoi me diplomë 
shkëlqyer.
është autori i dhjetra filmave 
artistikë dhe dokumentarë gjatë 
40-viteve pune në kinostudion 
shqiptare. Në vitet 1984-1990 
emërohet Drejtor i Kinostu-
dios ”shqipëria e Re”. Në vitet 
1996-2000 emërohet President 
i shtëpisë Filmike “trevik Film”, 
krahas detyrave shtetërore ka 
pasur edhe funksione sho-
qërore në vitet ’80-’90 ka qenë 
anëtar i Kryesisë së Lidhjes së 
shkrimtarëve dhe Artistëve të 
shqipërisë.
Për merita të shquara në fushën 
e kinematografisë në vitin 1979 ju 
akordua titulli “Artist i Merituar” 
ndërsa në vitin 1983 merr titullin 
“Artist i Popullit” si dhe urdhërin 
“Naim Frasheri” i Klasit të Parë.
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artist. Çfarë keni marrë më shumë prej saj.

Viktor Gjika: Po të mos kishte qënë Korça dhe fshatrat e 
Vakëfeve nga vijnë prindërit e mi, unë nuk do të isha ai që 
jam. Do të më mungonte dashuria e pafund për kulturën dhe 
artin në përgjithesi dhe atë shqiptare në veçanti, retina e 
syve të mi nuk do të ishte e mbushur me peisazhet e mrekul-
lueshme e të veçantë të  qytetit dhe qarkut të Korçës, unë 
nuk do të kisha njohur njerëz kaq të devotshëm ndaj vendit 
dhe atdheut të tyre, nuk do të kisha atë nder dhe respekt për 
punën, që karakterizon çdo banor të kësaj treve tipike.

qyteti im: Më ka mbetur në mendje diçka që ju e keni thënë 
gjatë ceremonisë së dhënies së titullit: “Nëse doni të bëni një 
film të mirë futni pak Korçë brenda dhe filmi është i bërë”. E 
keni thënë për të na i bërë qefin?

Viktor Gjika: Jo, aspak! unë kam thënë një të vërtetë të mad-
he. Këtë do ta thoshte çdo kineast, që ka xhiruar filma qoftë 
edhe një herë në Korçë. Aty gëlojnë aktorë të shquar, ama-
torë  të palodhshëm e figurantë të gatshëm në çdo moment. 
Çdo shtëpi e oborr është një atelie xhirimi me kostume e 
rekuizite të pasur e zemërgjerësisht të gatshme. A ka nevojë 
që t’i mburrësh korçarët për këto gjëra e shumë të tjera që 
sot nuk i nxe vendi t’i themi?
Çdo shtëpi e oborr është një atelie xhirimi me kostume e 
rekuizite të pasur e zemërgjerësisht të gatshme. A ka nevojë 
që t’i mburrësh korçarët për këto gjëra e shumë të tjera që 
sot nuk i nxe vendi t’i themi?

qyteti im: I keni sjellë kinematografisë shqiptare disa prej 
filmave më të arrirë. Ju personalisht cilët prej tyre do të 
veçonit.

Viktor Gjika: Këtë po ja u lë shikuesve të shumtë të filmave 
të mi, sepse unë nuk mund të mburr ‘I teti në bronx” e të shaj 
“Gjeneral gramafonin”, të flas për “yjet e netëve të gjata” e 
të hesht për “Rrugë të bardha” apo të harroj “horizonte të 
hapura” e “Përballimi”, “Njeriu me top”, “Komisari i dritës”, 
“Në çdo stinë” e sidomos filmin emblemë “Nëntori i dytë”, që 
është kthyer tashmë në dokument kronikal. Nuk po flas për 
më se 25 filmat dokumentare që për mua përbëjnë dashurinë 
time të veçantë prej kineasti.

qyteti im: Pas  shumë vitesh suksesi, kinematografia shq-
iptare pati një volum në prodhimtari. si një nga kineastët më 
të shquar në vend, si e vlerësoni kinematografinë shqiptare 
të pas viteve ’90?

Viktor Gjika: Mbas viteve ‘90 u ndalua shfaqja e filmave 
shqiptarë në kinema e televizion, sallat e projeksionit u 
kthyen në bingo, ligji mbi kinematografinë nuk mbështeti 
kërkesat për rinovimin e domosdoshëm teknik të Kinostu-
dios, gjë që solli shkatërrimin e saj. Por duhen lavdëruar 
kineastët e brezit të ri të cilët megjithë vështirësitë e 
gjithanshme që hasen, plot pasion e vullnet për punë 
prodhuan njëri pas tjetrit disa filma që u mirëpritën me 
entuziazëm nga shikuesit tanë dhe të huaj. Këta entuziastë 
të rinj dhe ata më të moshuar duhet të merren me temat 
kombëtare e mos preokupohen shumë me vlerësimet e të 
huajve apo festivaleve të shumtë, të cilët sidoqoftë nisën 
më shumë nga politika koherente se sa nga vlerat artistike. 
tashmë iku dhe koha kur këto manifestime niseshin nga 
joshjet e kineastëve të vendeve lindore drejt disidencës. 
Kam besim të patundur që kineastët shqiptare shumë 
shpejt do të prodhojnë filma mjaft kualitativë.

qyteti im: Çfarë raporti ka sot Vikor Gjika me kine-
matografinë?

Viktor Gjika: Vazhdon të dashurojë marrëzisht filmin e çdo 
gjinie dhe të çdo autori. unë vazhdoj të mendoj se ende 
nuk e kam bërë filmin tim më të mirë e se do të kem shën-
detin e duhur dhe skenarin e domosdoshëm për të reali-
zuar filmin tim të rradhës. Dhe ai ka për të qënë padyshim 
filmi im më i mirë.
unë vazhdoj të mendoj se ende nuk e kam bërë filmin tim 
më të mirë e se do të kem shëndetin e duhur dhe skenarin 
e domosdoshëm për të realizuar filmin tim të rradhës. Dhe 
ai ka për të qënë padyshim filmi im më i mirë.

qyteti im: E si korçar më në fund dua t’u pyes se si ju 
duket Korca sot. A rikthehesh në këtë qytet me të njëjtin 
mall?
 
Viktor Gjika: Pa dyshim! E para, Korça doli nga një lloj 
apatie dhe pasigurie që e kishte zënë këto vite. shikoni 
lagjen e re me kangjella që shtrihet rrugës drejt ish kampit, 
Fabrikën e rinovuar Birra Korça apo Business Centre në 
hyrje te qytetit. Ka ardhur koha që korçaret të mos kurse-
jnë shumë, por ta gëzojnë jetën më shumë e të punojnë 
e ndërtojne jo vetëm për fqinjët por tashmë për qytetin 
e tyre të dashur, të cilin nuk duhet ta braktisin në asnjë 
mënyrë. Përsa më përket mua, malli për Korçën më merr 
kudo që jam, në tiranë apo Romë, në Paris, Moskë apo në 
Nju york. Bile sa më larg saj të jem, aq më i madh është ky 
mall i pashuar. 
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SëKush dhuron gjak 
shpëton një jetë
Me moton “Kush dhuron gjak shpëton një jetë”, një pjesë 
e stafit bashkiak është bërë protagonist i dhurimit të gja-
kut në Ditën Botërore të Dhurimit të Gjakut.

Çelja e kopshtit 
për fëmijët romë
Me rastin e 8-prillit, Ditës Ndërkombëtare të Romëve, u 
bë hapja e kopshtit rom “Lulet e vogla” i pari në qytetin e 
Korçës që i përket tërësisht këtij komuniteti. Finalizohen 

kështu  përpjekjet e komunitetit rom për arsimim dhe edu-
kim. Ky kopsht nuk do të jetë thjesht një qendër edukimi për 
fëmijë, por edhe do të shndërrohet në një qendër komunitare 
ku do të marrin shërbime veçanërisht gruaja dhe rinia.

Dita e Personave 
me Aftësi të Kufizuar
Në Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara 
Bashkia Korçë ndërmori nismën për rehabilitimin e disa 
trotuareve në Bulevard  “Republika”. qëllimi është që trotu-
aret, lulishtet dhe hapësirat e tjera publike në qytet  të bëhen 
lehtësisht të përdorshme nga personat me aftësi të kufizuar 
duke u ardhur më tepër në ndihmë këtyre njerëzve. 

Për një 
qytet më social
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400 pako për familjet në nevojë
Bashkia Korçë ndihmoi me ushqime 400 familje në nevojë 
për të festuar natën e ndërrimit të viteve. Në këtë mënyrë 
Bashkia ka kthyer sytë tek njerëzit në nevojë duke u dhënë 
mundësinë edhe këtyre familjeve me pamundësi ekonomike 
të festojnë ashtu si gjithë të tjerët natën e ndërrimit të viteve.

Pranë familjeve të 
policëve të vrarë në detyrë
Bashkia dhe Këshilli Bashkiak i qytetit ndihmoi financiarisht 
fëmijët e policëve të vrarë në krye të detyrës. Ky gjest ishte 

stop  punës së fëmijëve
Për aq kohë sa fëmijët vazhdojnë të punojnë, ata 
nuk mund të arsimohen. Ky ishte mesazhi që u 
përçua në aktivitetin e organizuar nga fëmijët me 
probleme sociale, mbështetur nga Bashkia dhe 
Drejtoria Arsimore në Ditën Botërore Kundër Punës 
së Fëmijëve. 
Nga 100 raste të evidentuara në qytetin e Korçës, 20 
fëmijë janë tërhequr nga rruga dhe janë rikthyer në 
shkollë ndërkohë që për 80 raste të tjera është bërë 
i mundur parandalimi i punëve më të vështira dhe 
që dëmtojnë shëndetin duke i lejuar të bëjnë punë 
më të lehta.

një shenjë falenderimi dhe mirënjohje ndaj baballarëve të 
tyre të cilët dhanë jetën  në shërbim të atdheut.

Një veprim modest sjell 
ndryshime të mëdha
Fëmijët me aftësi të kufizuar të  qendrës Ditore të Zhvillimit 
”Atelje” çelën ekspozitën e tyre vetjake duke dhënë mesa-
zhin se ata janë në gjendje të bëjnë gjëra shumë të bukura, 
një art të mirëfilltë.
Bashkia Korçë në mbështetje të këtij aktiviteti nuk apeloi për 
lëmoshë, por për mbështetje humane dhe financiare duke 
blerë produktet e këtyre njerëzve që kanë nevojë për më 
shumë integrim në jetën sociale të qytetit. 

Apartamente për 
80 familje të pastreha 
Familje të pastreha nga qyteti i Korçës në kushte mjaft të 
vështira banimi kanë arritur të përfitojnë një banesë në 
sajë të vendimit të Këshillit të Bashkisë së qytetit.  Kanë 
qenë dy banesa kolektive, gjithsej 80 apartamente banimi 
me kosto të ulët të cilat u vunë në dispozicion të  tyre. 
Ndërkohë Bashkia ka vënë në dispozicion të Entit të Bane-
save dy sheshe të tjera për ndërtimin e banesave kolektive 
me akses për infrastrukturën inxhinierike.
  

Për një 
qytet më social
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serenata korçare
Serenatat janë pasaporta e Korçës. Ato janë një vazh-
dimësi e padiskutueshme kulturore dhe do të mbeten 
burim frymëzimi për çdo brez. 
Këngët e njohura të serenatës, në edicionin e vitit 
2007  janë kënduar nga serenatistët e vjetër e të rinj. 
Ky aktivitet u mbështet nga bashkia e qytetit dhe u 
zhvillua pikërisht në sezonin turistik të shpallur prej saj, 
me synimin kryesor mbajtjen gjallë të traditës më të 
spikatur korçare, serenatën. Pavarësisht nga rrokullisja 
e viteve, këto këngë do të mbeten një pasuri e  burim 
gëzimi për çdo festë familjare.

Netët Korçare të Poezisë
“Netët Korçare të Poezisë” në edicionin e tyre të 9-të  
kanë marrë tashmë profilin e qytetit të Korçës. Ajo 
është jo vetëm festa e poetëve, por edhe e shpirtrave 
të lirë, e atyre që e duan poezinë e vërtetë.
Në aktivitetin e organizuar nga Bashkia Korçë dhe 
Biblioteka “Thimi Mitko” poetë të afirmuar nga vende 
të ndryshme të Ballkanit, por edhe më gjerë, Kosova, 
Maqedonia, Greqia, Bullgaria, Turqia, Rumania etj, u 
bashkuan për të dëshmuar edhe një herë forcën e 
fantazisë, ndjeshmërinë e vargut, thellësinë e men-
dimit. 

Festivali i II-të Ndërkombëtar i 
Monodramës
Festivali i II-të Ndërkombëtar i Monodramës i mbajtur 
më 21-26 maj 2007 shpalosi vlerat e aktrimit mes tru-
pave teatrale të Ballkanit. Në këtë festival u shkëmby-
en eksperiencat mes aktorëve nga Shqipëria, Maqe-

2 herë më tepër se gjatë 2006-ës2 herë më tepër se gjatë 2006-ës
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donia, Bullgaria, Polonia, Kosova, Islanda, Kroacia e Armenia. Dhënia 
e këtyre shfaqjeve në Korçë, Pogradec si dhe në rrethinat Voskopojë e 
Dardhë, dha mundësinë për promovimin e turizmit të rajonit tonë.

Festivali Europian i Koreve
Për nder të 50-vjetorit të Traktatit të Romës, nga ku ka marrë udhë 
krijimi i Bashkimit Europian, në Shqipëri u organizua java e kulturës 
europiane. Korça ishte një nga tre qytetet e përzgjedhura, ku 11 trupat 
korale më në zë të Europës dhanë shfaqje. Publiku pati mundësinë të 
shijojë këtë muzikë elitare, e cila u vlerësua me nota maksimale nga 
kritika e specialistë të kësaj fushe. Korça u prezantua me Korin “Lira”. 

Festivali i Fëmijëve
Ngjarja më e rëndësishme artistike për fëmijët e qytetit tonë ishte Fes-
tivali i Këngës për fëmijë, i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve 
“Mihal Grameno” dhe e mbështetur nga Bashkia e qytetit. Në të morën 
pjesë rreth 80 fëmijë shkollash dhe pjesëmarrës të rretheve artistike të 
Qendrës Kulturore për Fëmijë. 20 këngët e festivalit u kënduan solo 
nga 20 interpretues të vegjël. 

60-vjetori i sopranos 
tefta tashko Koço
Me rastin e përvjetorit të 60 –të të vdekjes së sopranos Tefta Tashko 
Koço, shkolla e muzikës në Korçë dha një koncert për artdashësit 
korçarë. E veçanta e koncertit ishte debutimi i Teuta Koços, mbesës 
së këngëtares së madhe, e cila interpretoi me mjeshtëri të lartë vokale 
këngët lirike.

sazet në Korçë
Korça, organizatore e përvitshme e Festivalit Folklorik Tipologjik, 
Kombëtar të  Sazeve, mirëpriti edhe këtë vit festivalistët në edicionin  e 
5-të të tij. Në skenën e Teatrit Çajupi u shpalosën edhe njëherë traditat 
e folklorit shqiptar nga krahinat e jugut të Shqipërisë, Përmeti, Devolli, 
Korça, Kolonja, Berati  dhe Fieri.
Duke filluar nga ky edicion, çmimet e këtij festivali do të mbajnë emrin 
e mjeshtrit  Laver Bariu, të cilin kësaj here e meritoi Grupi i Sazeve të 
Bilishtit.

Orkestra simfonike “heinrich 
heine” në teatrin “Çajupi”
Në kuadrin e javës gjermane të kulturës, Orkestra simfonike “Hei-
nrich Heine” nga Dyseldorfi i Gjermanisë, dha në skenën e Teatrit 
“A.Z.Çajupi” koncertin me muzikë simfonike, i cili u vlerësua maksimal-
isht nga publiku korçar. E veçanta ishte fakti se kjo orkestër drejtohej 

nga Desar Sulejmani, dirigjenti i talentuar shqiptar.
Ky ishte koncerti i parë i kësaj orkestre me emër në qytetin e Korçës. 

”Pax Dei”  përcjell urimin 
”Gëzuar!” në ditën e Krishtlindjeve
Ditën e  Krishtlindjeve, Bashkia Korçë në bashkëpunim me Teatrin e 
Operas dhe Baletit organizuan koncertin vokal në Katedralen ”Ringjallja 
e Krishtit”me pjesëmarrjen e  Korit të mirënjohur ”Pax Dei”. Publiku ynë 
shijoi interpretimin me mjeshtëri të lartë artistike të pjesëve nga Vivaldi, 
Palestrina, Gastoldi, Simon Gjoni si dhe këngë korçare.

 bashku gjatë 2007 arritëm
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Puthja
“Puthja”, komedia e shkrimtarit 
grek Grigoris Ksenopulos është 
vënë në skenë nga trupa e teatrit 
të Korçës, me regji të Guri Koços. 
Në role kryesore interpretuan Zamira 
Kita dhe Arben Dervishi. Mesazhi i ve-
prës,  i cili është përcjellë me humor ishte 
se familja është e shenjtë dhe tradhëtia bashkëshhortore e 
lëndon atë.   

sokakët e të marrëve
 “Kur ngrihet një tra dogane një vend bosh mbetet këtu”, 
ky ishte mesazhi i komedisë “sokakët e të marrëve”, in-
terpretuar nga trupa e aktorëve të teatrit A. Z. Çajupi dhe 
me pjesëmarrjen ekskluzive të aktorëve të show-t “Porto-
kalli” Erand sojli dhe salsano Rrapi. 

Komente:
ARBEN DERVIshI : 
“Erdha nga Amerika. Kam punuar shumë. Jam lodhur, më 
besoni! Por kjo lodhje është tjetër. E madhe, por e bukur!”
sALsANO RRAPI : 
“Mua vërtet më mbahet goja, por në Korçë më iku truri”
ERAND sOJLI
“sokakët ndahen në “të mençur” dhe “të marrë”. Besoj se 
kam vënë një gur në atë të të mençurve”
GuRI KOÇO  E ALBAN PRODANI:
“ Po  si mirë e ndjejmë veten!”
ZAMIRA KItA:
“Në fund të fundit unë jam … …aktore!”

trupa teatrale e Korçës jep shfaqje 
në shën Petërsburg të Rusisë
Në kuadrin e shkëmbimit të vlerave kulturore e artistike, 
teatri “A.Z.Çajupi” i afirmuar tashmë edhe jashtë kufijve, 
mori  pjesë në festivalin “hapësira teatrale e Ballkanit”, i 
cili u zhvillua në shën Petërburg të Rusisë, në datat 11-18 
maj. Në festival morën pjesë trupat teatrale nga vende 
të ndryshme të Ballkanit Maqedonia, Bullgaria, Greqia, 
Rumania.
trupa e Korçës u paraqit dënjësisht  me shfaqjen “Gosti 
në kohë kolere”, sipas veprës së poetit të shquar rus 
Pushkin. shfaqja u ndoq në sallë nga mbi 300 spektatorë, 

një numër i konsiderueshëm ky dhe disa herë më i lartë 
krahasuar me shfaqjet e trupave të tjera gjë e cila dësh-
moi për interesin e lartë të qarqeve artistike ruse për artin 
skenik shqiptar. 

Rikthim pas 17 vitesh heshtje
Lindita theodhori jep një koncert 
tërësisht të sajin në teatrin Çajupi
Pas 17 vitesh mungesë, Lindita theodhori rikthehet me një 
koncert tërësisht të sajin në skenën e teatrit “Andon Z. 
Çajupi”. Koncerti i mundësuar financiarisht nga Bashkia 
përcolli tek të pranishmit  këngën popullore korçare por 
edhe atë  fierake e vlonjate. Nuk munguan edhe këngët e 
festivaleve në vite, por edhe këngë të reja të këngëtares 

qytetit të ëndrrave
Festat e fundvitit u pasuruan edhe me varietenë “qytetit 
të ëndrrave” realizuar nga trupa e Estradës së teatrit 
“A.Z.Çajupi” në bashkëpunim me këngëtarët dhe trupën e 
baletit të Pallatit të Kulturës “Vangjush Mio”si dhe grupin e 
fëmijëve të qëndrës Kulturore “Mihal Gameno”.  Interpre-
timet live të këngëtarëve të shoqëruara nga orkestra e Pal-
latit të Kulturës si dhe pjesët humoristike përcollën atmos-
ferën e gëzueshme të fundvitit tek të gjithë të artdashësit.  
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“Art Pamor”, u titullua ekspozita e funddhjetorit në qendrën Kultrurore 
“V. Mio”. Një bashkëpunim i 22 artistëve figurativë korçarë e pograde-
carë solli 57 vepra të paekspozuara më parë. Pikturat, skulpturat dhe 
fotografitë janë punët më të mira të vitit që lamë pas.  Ekspozita u rea-
lizua në sajë të bashkëpunimit mes Bashkisë Korçë, qendrës Kulturore 
“V.Mio” dhe shoqatave të artistëve figurative të Korçës dhe Pogradecit.

“homazh për profesor Guri Madhin”
Ekspozitë e piktorit Bujar Zajmi
Piktori Bujar Zajmi çeli në Galerinë “Guri Madhi” ekspozitën e tij të 
dytë, pas tiranës, në nderim të figurës së piktorit korçar Guri Madhi. 
Përzgjedhja e Korçës për çeljen e kësaj ekspozite nuk është e rastë-
sishme dhe kjo jo vetëm për faktin se galeria mban emrin e piktorit të 
madh, por edhe sepse Korça është një nga qendrat ku kultivohet me 
dashuri arti bashkëkohor.

Cicërima mbi telajo
Ekspozita “Cicërima mbi telajo” pasqyroi gjithë emocionet e fëmijëve 
korçarë të ciklit parashkollor e atij 9-vjeçar. Ajo përmblodhi gjithë fanta-
zitë, ëndrrat dhe dëshirat e fëmijëve.
Për të gjithë fëmijët pjesëmarrës, me rastin e festave të fundvitit, Kryetari 
i Bashkisë Niko Peleshi, ka dhuruar lodra.

Koleksionistët
Bashkia Korçë dhe qendra Kulturore “Vangjush Mio” organizuan për 
herë të parë një ekspozitë me veprat e koleksionistëve korçarë. Kjo 
ekspozitë e veçantë në llojin e vet nxorri edhe njëherë në pah vlerat e 
qytetarisë korçare në vite. 

Enciklopedi e hapur e patriotëve korçarë
Në prag të festave të 28 e 29 Nëntorit, 95-vjetorit te Pavarësisë Kombëta-
re dhe 63- vjetorit të Çlirimit të Atdheut, në qendrën e Kulturës “V.Mio”, 
u çel ekspozita “Enciklopedi e hapur e patriotëve korçarë”. Patriotët 
korçarë kanë qenë një zë i fuqishëm me kontributin e tyre të çmuar në 
të gjitha etapat e historisë korçare dhe më gjerë asaj kombëtare, duke i 
dhënë shpirt lëvizjes shqiptare për pavarësi, prosperitet e dituri. 

Ekspozitë vetjake e piktores greke Lina tsilaga
Piktorja greke Lina tsilaga është prezantuar para artdashësit korçar 
me një ekspozitë vetjake të çelur në galerinë “Guri Madhi”
Ekspozita e titulluar  “Athinë 2004 - Pekin 2008 –Lojra Olimpike”, është 

pjesë e mbi 14 ekspozitave vetjake si dhe 40 ekspozitave të 
tjera në grup në nivel kombëtar dhe mbarëkombëtar 

të çelura nga kjo piktore, e cila është njëko-
hësisht edhe pedagoge në universi-

tetin e Athinës.

Artistët figurativë korçarë e pogradecarë 
ekspozojnë veprat më të mira të 2007-ës
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Të gjithë të ndryshëm 
Të gjithë të barabartë!
 
Dita Botërore për Diversitet Kulturor, Dialog dhe Zhvillim 
është promovuar nga Bashkia nëpërmjet një aktiviteti 
prezantues të Organizatave Jofitimprurëse, të grupeve 
minoritare dhe etnike të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre 
në qytetin e Korçës. Ky aktivitet ishte një shans për të 
kuptuar thellë vlerat që vijnë nga diversiteti kulturor dhe 
për të mësuar të jetojmë më mirë së bashku. 

Ne festuam 
së bashku 
1- qershorin
Festa e fëmijëve të vegjël ka nisur tek Katedralja 
e  qytetit me paradën e fëmijëve të shoqëruar nga 
mësuesit  e prindërit përgjatë Bulevard “Republika” 
deri tek Parku “Rinia” duke e kthyer këtë të fundit në 
një qendër të vërtetë festive. hijeshinë e parkut të 
zbukuruar me banderola e flamuj ia shtuan vizatimet 
e fëmijëve të kopshteve, të cilat u ekspozuan në të 

dy krahët e rrugës kryesore. Ndërkohë tek tenda 
e vendosur në qendër të parkut u ekspozuan 

punimet artistike të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara për të cilët u dhuruan edhe 

revista e materiale didaktike. 
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Sezoni Turistik
Fillimi i sezonit turistik u shoqërua me një 
koncert të larmishëm në sheshin para Kate-
drales së qytetit si dhe me hapjen e dy ek-
spozitave tek Pallati i Kulturës “V.Mio”. Njëra 
nga ekspozitat i përkiste piktorit të afirmuar 
korçar Genti Proko  ndërsa e dyta ishte titul-
luar “Vështrim historik i Fotografisë shq-
iptare”, realizuar nga dy studiues francezë, 
Loik shoven dhe Kristian Rabi. 

e - City
17 Maji, Dita Botërore e 
telekomunikimit startoi pro-
jektet e Bashkisë për kthimin e 
Korçës në qytetin më të infor-
matizuar në një periudhë afat-
mesme. Integrimi i përpjekjeve 
të përbashkëta kryesisht me 
institucionet arsimore për 
përhapjen e teknologjive të 
reja të informimit është pika 
kyçe për arritjen e këtyre ob-
jektivave.   
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Korça lexon
Bashkia Korçë në bashkëpunim me UNICEF dhe Ministrinë e 
Arsimit dhe të Shkencës kanë arritur të realizojnë me sukses 
një projekt mjaft të rëndësishëm në ndihmë të shkollave 
9-vjeçare të qytetit, pajisjen e tyre me biblioteka. Ndonëse sot 
teknologjitë e reja të informacionit po gjejnë përdorim mjaft të 
gjerë, libri mbetet i pazëvendësueshëm.

Stimul për 
më të mirët

14 maturantë me rezultate të shkëlqyera në mba-
rim të këtij viti akademik pajisen me një kompjuter 
falas nga Bashkia e qytetit.
Duke iu uruar suksese në vazhdimësinë e stu-
dimeve, ne të gjithë shpresojmë në një kthim të 
shpejtë të tyre në qytetin tonë për të dhënë kon-
tributin e tyre të çmuar. sfidat e reja me të cilat po 
përballet sot shoqëria  kërkojnë resurse humane 
e kapacitete intelektuale të kualifikuara, kusht i 
domosdoshëm për një zhvillim të qëndrueshëm.
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Java Rinore
Java Rinore u konceptua në formën e një konkursi me karakter 
artistik, kulturor, festiv e argëtues me të rinj të talentuar në kar-
ikaturë, kërcim modern dhe DJ. 

Kampi Veror Ditor
Gjate muajit Gusht, Bashkia Korçë u dha mundësinë 
50 fëmijëve nga qyteti të kalonin orët e para të 
mëngjesit në shoqërinë e njëri-tjettrit, duke u bërë 
pjesë e një programi të pasur argëtues didaktik. 
Kampi Veror do të jetë një aktivitet i përvitshëm. 

Ky aktivitet përmbushi më së miri 
misionin e tij për inkurajimin e 
talenteve të reja në fushën e artit.  
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Korça, arena e Kampionatit 
Ballkanik të Çiklizmit 2007
Në korrik të 2007-ës, qyteti i Korçës është shndërruar në arenën e Kampi-
onatit Ballkanik të Çiklizmit. Në këtë kampionat morën pjesë 8 shtete ball-
kanike me 38 çiklistë gjithsej, 6 prej të cilëve shqiptarë.
Garat e çiklizmit i kanë dhënë qytetit të Korçës më tepër gjallëri në sezonin 
veror duke i krijuar njëkohësisht mundësinë të njihet e vlerësohet për resur-
set e saj nga të gjithë pjesëmarrësit, e veçanërisht nga çiklistët e vendeve të 
ndryshme të Ballkanit. Korça ka qenë qytet fatsjellës për çiklistët tanë duke 
e renditur shqipërinë në vendin e nënkampionit me pikët e fituara në këto 
gara dhe nga ana tjetër me suksesin e organizimit ajo i shtoi edhe disa pikë 
të tjera vetes duke fituar kështu besimin dhe të drejtën edhe për organizime 
të tjera të këtij niveli

Turi ballkanik i makinave klasike të shek.XIX i cili përfshiu 
Shqipërinë u ndal edhe në Korçë. 62 makinat e tipeve të nd-
ryshme “Ford”, “Jaguar”, “Citroen”, prodhime klasike të fillims-
hekullit të kaluar, që vinin nga Maqedonia, Greqia, Gjermania, 
Anglia, Franca, Italia, Shqipëria etj, për rreth  5 orë u ndalën 
përgjatë bulevard  “Shën Gjergjit”” ku u soditën me kureshtje 
nga të apasionuarit pas makinave të vjetra luksoze. 

Makinat e shekullit XIX 
ndalen në Korçë
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GJAtë 2008-ës
Muzeu i ri i Artit Mesjetar 
Informatizimi i Bibliotekës Publike 
Zona këmbësore në qendër të qytetit
Kënde sportive për fëmijët dhe të rinjtë

….Ne kemi ende shumë për të bërë
Rrugë dhe sipërfaqe të gjelbra 
Karta bashkiake e studentit
Grante për bizneset e reja
Incentiva fiskale për biznesin
simpoziumi Ndërkombëtar i skulptorëve 
Konkursi Ndërkombëtar i Fotografisë 

“sotir”
Kolonia Ndërkombëtare e Piktorëve
Rikthehen Karnavalet e famshme të 

Korçës
tashmë e njohur “Festa e Birrës”
Panairi i Poçerisë

e shumë të tjera…

“Çfarë mund 
të bënim me mirë”

ÇFARë MuND të BëNIM Më MIRë!
• Mbyllja e investimeve të nisura në kohë e kushtëzuar nga proce-
durat e reja dhe faktorët klimaterikë

• Promovimi më i mirë i aktiviteteve 

• Mungesa e një strukture për marketingun e qytetit 
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Për një qytet ku bashkëjeton tradita me modernen, ku të rinjtë realizojnë as-
piratat e tyre për shkollim dhe punësim, ku të moshuarit jetojnë ditë të bard-
ha, një qytet që ka gjithmonë një dorë të zgjatur për të nxjerrë nga vështirësia 
dhe  ku problemi yt gjen një zgjidhje. 
Pas një kthese ecim me vrull në një drejtim të ri për të kapur kohën 
e humbur dhe për të dalë në krye siç i ka hije Korçës. 
Ky është identiteti ynë i ri. 

Reklamoni Biznesin tuaj tek “Qyteti Im”
Për më tepër informacion:
tel: 457-55
e-mail: bashkiko@albmail.com

Falenderojmë ata që na kanë 
mbështetur gjatë 2007-ës  
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