
 

 

DITA BOTËRORE E MJEDISIT, 5 QERSHORI 

DRENAS 

06.06.2018 

Në ditën e martë me datë 05.06.2018, Green Art Center-Prishtina, në bashkpunim me komunën 

e Drenas (Drejtorine e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor dhe ojq tjera, shënuan Ditën Botërore të Mjedisit, në komunën e Drenasit. Në 

hapësirën e sheshit “Fehmi Lladrovci” u zhvilluan disa aktivitete me mesazhe mjedisore, për një 

mjedis më të paster. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin përfaqësues (zyrtarë), të komunës së 

Drenasit, KRM “Pastrimi”, institucioneve tjera publike (Policia e Kosovës, Kryqi Kuq, Shtepia e 

Shëndetit, etj.), KFOR-i, Klubet e Gjelbra të shkollave, Let’s Do It dhe qytetarë të shumtë. 

 Aktivitetet që janë mbajtur në Komunën e Drenasit janë: 

- Informim i qytetarëve për ndarjen e mbeturinave të riciklueshme në burim, promovimi i 

konceptit 3’R dhe vullnetarizmi, nga Klubet e Gjelbërta. 

- Aksion për pastrimin e qendrës së qytetit (parkut, sheshit me rrethinë); 

- Pastrimi i deponisë së egër pranë banesave të socialit në Çikatovë të Re, Drenas; 

- Eleminimi i disa deponive ilegale nga kompanitë që do ta mbështesin komunën, Çikatovë 

e Re, afër objektit të banimit social 1 dhe 2, Komoran – Qukat, dhe rruga për lagjen 

Mulaku, në Gllobar te pishat-Kamenicë si dhe te Lagja e Feronikelit. 

Pasi në komunën e Drenasit ka filluar procesi i ndarjes së mbeturinave të riciklueshme në kuadër 

të projektit “Zbatimi i skemës së ndarjes së mbeturinave të riciklueshme në burim”, Green Art 

Center mbajti disa aktivitete vetëdijsuese rreth ndarjes së mbeturinave të riciklueshme. 

 - Koordinatori i GAC-it, z. Pajtim Kastrati theksoj në prani të pjesëmarrësve së për nderë të kësaj 

dite, se bashku me kompaninë publike “Pastrimi”, kemi vendosur kontejnerë dhe shporta, si 

demonstrim për ndarjen e mbeturinave të riciklueshme në burim. Në qyetat janë të vendosur dy 

lloje te kontejnerëve 1.1m3, dhe në institucione dy lloje të shportave 240 l. Pasi është paraparë 

që në mënyrë simbolike të bëhet pastrimi i sheshit, parkut dhe përreth nga mbeturinat, atëherë 

pjesmarrësit në aktivitet, Kastrati theksoj që qeset e plastikes që i kanë me ngjyre të zezë të 

grumbullojnë mbeturina të riciklueshme, ndërsa ata më ngjyrë te verdhë, të grumbullojnë 

mbeturina të riciklueshme. Pas kësaj u bë edhe demonstrimi i hedhjes së tyre në kontejnerët 

përkatës. Falenderoj gjithë pjesëmarrësit, përfaqësuesit e komunës së Drenasit, institucioent 

tjera dhe z. Luan Hasanaj nga Let’s Do It, që ishte prezent në këtë aktivitet. 



 

 

        

  

-Nënkryetari i komunës z. Gani Sylaj, shprehi falenderimin e përgëzimin e tij për këtë aktivitet. 

Uroj që këto ditë mjedisore të mos ekzistonin fare dhe që mjedisi të ishte i pastër, mirpo meq 

dashje e padashje jemi duke e shkatërruar atë, të mundohemi të gjithë se bashku në mbrojtjen 

dhe ruajtjen e saj. 

-z. Hasanaj theksoj që komuna e Drenasit po të shikohet ne 10 viteshin e fundit, është 

përmirësuar mjaftë mirë në menaxhimin e mbeturinave, duke parë kështu qyetatin më një shesh 

dhe park të paster pa mbeturina. Uroj që jo vetëm këtë ditë por çdo ditë t’i kushtojmë së bashku 

rëndësi mjedisit, sepse vetëm të bashkuar mund të kemi sukses. 

      

 

 -Më këtë vazhdoj edhe aksioni i pastrimit në shesh, park dhe përreth, nga përfaqësuesit 

komunal, institucionet dhe Klubet e Gjelbra. 

-Përveq kësaj komuna e Drenasit organizoj edhe aksion pastrimi në disa deponi ilegale: Çikatovë 

e Re – Qendra e Banimit Social; Qukat dhe rruga për lagjen Mulaku- Komoran; Gllobarë në 

Kamenicë të pishat; Lagja e Feronikelit. 
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