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Ekrem ALIJA

HyrjeTë ndëruar banorë të komunës së Sarajit,

padyshim se kemi privilegjin të jetojmë në njëra ndër komunat më të bukura në rajonin tonë, të cilën 
Zoti e begatoj me bukuri të shumta natyrore, dhe me plot krenari mund të themi se është komuna më 
e gjelbërt.

Fatkeqësisht njerëzit që e menaxhojnë dhe që e kanë obligim që të përkujdesen për mirëmbajtjen 
e saj, dështuan deri në ate masë sa që këtë komunë e lanë në neglizhencë të plotë. Kreu komunal i 
deritanishëm nuk pati as deshirë dhe as vullnet që banorëve të saj të ja u përmireson kushtet jetesore, 
dhe as ti promovon potencialet e shumta që komuna e Sarajit i posedon. 

 Banorët e Sarajit çdo ditë ballafaqohen me probleme të shumta infrastrukturore, urbanistike, mungesë të institucioneve shëndetesore, 
kushte mizore në objektet arsimore, mungesë uji dhe kanalizim efikas në zona të caktuara si dhe shumë sfera tjera që direkt prekin për-
ditshmerinë e jetëve tona. Një qeverisje komunale që u definua për nga keqpërdorimi i mjeteve financiare, në asnjë mënyre nuk mund 
të jetë ardhmeria jonë, por do të jetë e kaluara jonë e hidhur të cilën sa më shpejtë do ta harrojmë.

Por këtyre ditëve ju ka ardhur fundi. Kjo është një premtim me plot pëërgjegjësi që e japim para jush, si ekipi i ri i që pretendon ta mer 
përsiper udhëheqjen e komunës së Sarajit për të sjellur shkëlqimin e plotë të saj, që ajo me të drejtë e meriton. Kjo është dëshirë e për-
bashkët e jona dhe e çdo banori të Sarajit pa diskutim. Ejani pra se bashku ta realizojmë.

Ajo që ne ofrojmë para se të gjithash është punë të drejtë, përgjegjësi të plotë dhe përkushtim të sinqertë. Tani është koha të marim 
vendimin e duhur dhe të drejtë, vendim i juaj që do ta ndryshon jetën tuaj. Tani është koha e fillimit të ri. Tani është koha për vepra.
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Ndërtimi i qarkores në rrugën kyqe te ura e Sarajit.

Ndërtimi i qarkores në rrugën që shpie drejt fshatit Lubin, si dhe 
shumë qarkore të vogla të cilat janë të nevojshme në shumë rrugë 
që lidhin fshatrat e Sarajit.

Përkujdesja për vendkalime të sigurta mbi hekurudhat që janë 
rrezik permanent për banorët.

Sigurim i kanalizimit efikas atmosferik dhe i ujërave të ndotura.
Furnizim kualitativ me ujë të pijshëm në fshatrat që përballen me 
probleme të këtij lloji, duke ndërtuar rezervoare të ujit aty ku ka 
nevojë.

Komuna e Sarajit është e ndarë në dy pjesë nga rrjedha e lumit 
me çka popullata vendase has në probleme për qarkullim e tyre të 
lehtë dhe të shpejtë.

Ndërtimin e rrugëve, riparimin e atyre egzistuese si dhe hapjen e 
rrugëve të reja varësisht nga nevojat e banorëve të komunës sonë.

Ndriçimin dhe sinjalizimin adekuat të rrugëve.  Sigurimin e vendeve 
publike për parking të veturave në Saraj, e cila është shëndruar në 
qendër rajonale të komunës.
Infrastrukurë për komunikacion efikas posaqerisht ndaj vendeve 
që shpiejnë drejt atraksioneve turistike që i ofron komuna jonë.
Marja e masave konkrete për parandalimin e fatkeqesive rrugore 
pranë objekteve shkollore, për sigurinë personale të fëmijëve tanë.

INFRASTRUKTURA SARAJI QË DUAM. NDRYSHIMI QË MERITOJMË
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    Bashkëpunim të ngushtë në mes të shkollave dhe shtëpisë së 
kulturës.

    Angazhim direkt për hapjen e paraleleve të shkollës për zejtari 
të ndryshme.

    Do të angazhohemi që të bëjmë kontrolla të vazhdueshme në 
punën e shkollave me vizita të paparalajmëruara.

    Hapja e çerdheve të reja dhe rregullimin e çerdhës së vetme në 
rajon.

    Kërkesë nga shkollat që të organizojnë aktivitete të ndryshme 
për nxënësit.

Ardhmëria e shoqërisë sonë është mbi të gjitha e përcaktuar nga 
niveli i edukimit te fëmijëve tanë. Kjo është arsyeja pse politika 
arsimore është njëra ndër angazhimet primare te Aleancës për 
Shqiptarët. Pretendimi jonë do të jetë mjaft i lartë: ne duam arsimin 
më të mirë në rajon.

    Ndërtim të hapësirave të reja shkollore dhe renovim adekuat të 
atyre egzistuese.

   Sigurim të transportit posaqërisht për nxënësit e dy fshatrave 
Raviq edhe Paniqar.

    Modernizimin e shkollave me pajisje moderne.

   Rregullimin dhe mirëmbajtjen e hapësires se jashtme të 
shkollave.

ARSIMIDITURIA ËSHTË FUQI



6

Hapjen e repartit gjineokologjik poashtu të parë në rajonin e Sa-
rajit. 

Me hapjen e poliklinkës në Saraj jo vetëm qe do të përmirsohet 
dukshëm shërbimi shëndetësor që do të ju jepet banorëve të ko-
munës së Sarajit, por do të mundësohen punësime të shumta në 
kuadër të saj për banorët e rajonit tonë.

Për një komunë të gjelbeërt me njerëz të shëndoshë.

Shëndeti në rend të parë. Gjendja shëndetësore e banorëve të Sa-
rajit do të jetë preokupimi primar i kreut të ri komunal.

Ndërtimin e poliklinikës së parë në rajonin e Sarajit në bashkëpun-
im të plotë me Ministrin aktual të shëndetësisë, z.Arben Taravari. 
Më në fund shëndetësia me potencialin e saj të plotë do të jetë 
prezente në komunën e Sarajit.

Si asnjëherë më parë në shërbim të banorëve do të funksionojë 
edhe ndihma e shpejtë e cila do të jetë e stacionuar në kuadër te 
poliklinikës shëndetësore.

SHËNDETSIA SEPSE JETA ËSHTË E VLEFSHME
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Zjarëfiksat
   Ndërtimi i stacionit të zjarëfiksave.

    Të pajiset stacioni me më së paku dy kamionë për fikjen e zjareve.

   Të bëhet kontrollimi në gjitha vendbanimet duke mundësuar rreg-
ullim të çdo rrugice për depërtim pa pengese të zjarëfiksave dhe 
ndihmës së shpejtë.

Parandalim i vërshimeve dhe fatkeqësive të ndryshme natyrore, 
për një jetë më të sigurtë dhe pa brenga.

Rajoni i Sarajit ka nevojë për një sigurim më te madh edhe nga 
njesitë më të shpeshta policore edhe nga ekipi i zjarëfiksave. Deri 
sa në njesitë policore duhet ritur numrin e policëve, tek zjarëfiksat  
nevojitet te ndërtohet një qendër e re apostafat për ata. I gjithë 
rajoni me mbi 50  mijë banorë nuk ka asnjë stacion zjarëfikës dhe 
kjo është e palejueshme. 

Policia
    Mobiliteti i policisë të jetë më i mirë dhe të bëhet pajisja e saj 
edhe me makina te përshtatshme për rrugë malore. 

    Të ritet numri i policëve dhe të jetë prezent në numër të mjaftue-
shëm për ta mbuluar gjithë rajonin.

SIGURIMIPA BRENGA
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Deponitë e egra që ndotin ambientin do të kontrollohen, dhe do të 
sanksionohen në menyrë të rreptë organet kompetente, si dhe  plan-
ifikojmë ndertimin e një baze deponie ku do të bëhet grumbullimi
 i tyre, prej ku do të transportohen në vende adekuate.

Ngritja e vetëdijes së nxënësve nëpër shkolla për vlerën e mbrojtjes 
së ambientit të tyre jetësor.

Organizim i aksioneve të shumta vullnetare me qëllim pastrim të 
mjedisit të tyre hapësinor, si dhe shpërblim të banorëve të cilët do të 
tregojnë rezultate të dallueshme në këtë plan.

Komunën e Sarajit Zoti e begatoj me bukuri të shumta natyrore, të 
cilat gjithsesi se kanë nevojë për ruajtje dhe mirëmbajtje.

Ofrojmë bashkëpunim të ngushtë me të gjitha organizatat dhe 
shoqatat që mund të ofrojnë kontribut në ruajtjen e ambientit tonë 
jetësor. Aspekti ekologjik i komunës asesi nuk do të lejohet të 
rimëkëmbet si deri tani.

Ndërtimi i shtratit të lumenjve Treska dhe Vardarit.

Revitalizimi i liqenit artificial Treska për akomodim rekreativ të sa 
më shumë vizitorëve.

MBROJTJA E NATYRËS PËR NJË SARAJ TË GJELBËRT
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Kreu i ri komunal do të  jetë i hapur për sugjerime dashamirëse nga 
vetë banorët e saj, dhe poashtu do të fillon bashkëpunimi me sho-
qata dhe organizata të ndryshme që do ta stimulojnë, promovojnë 
dhe ndihmojnë zhvillimin sa më të suksesshëm të mundësive tur-
istike që komuna e Sarajit i ofron.

Prioritet do ta kemi tërheqjen e investitorëve të huaj nga të cilët do 
të përfiton i gjithë rajoni. Zhvillojmë turizmin, mirëpresim vizitorët.

Komuna e Sarajit si asnjë komunë tjetër në rajonin e Shkupit ofron 
kushte optimale për zhvillimin e turizmit.

Duke poseduar hapësira të mëdha të gjelbërta dhe bukuri të shum-
ta unike natyrore, komuna e Sarajit me pozitën gjeografike të saj 
është e destinuar të ketë turizëm të suksesshëm, mjafton një me-
naxhim i mirë dhe efikas, të cilën ne pa diskutim e ofrojmë.

Kanjoni i Matkës, liqeni i Treskës, dy lumenjtë që kalojnë nëpër 
këtë komunë, vende kampingjesh, alpinizmi, ciklizmi, jane vetem 
disa nga mundesitë që ky rajon ja ofron çdo individi që synon të 
jetë në kontakt të ngushtë me natyrën piktureske të komunës së 
Sarajit.

TURIZMISARAJI, DESTINACIONI PËR TË GJITHË
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    Hapësira të shumta me madhësi të ndryshme për të mundësuar 
organizimin e kurseve të ndryshme muzikore, mësimin e gjuhëve 
të huaja, kurse vallëzimi, aktivitete sportive si shah etj.

   Nismën për organizimin tradicional të Ditës së diasporës në ko-
munën tonë. 

    Bashkëpunim i ngushtë i kreut komunal me institucionet arsi-
more në komunën tonë në organizimin e aktiviteteve të përbash-
këta kulturore.  

Vlera e kulturës dhe artit ka peshë të madhe në ngritjen e një kom-
bi. Për ne është e qartë së këtij rajoni jo vetëm qe i nevojitet, por 
është edhe e domosdoshme që të investohet në këtë drejtim, për 
të ju mundësuar gjenerateve të reja ta pasurojnë jetën e tyre me 
këto vlera të bukura univerzale, e të cilat kombi jonë i ka të shumta. 

    Ndërtimin e një shtëpie të kulturës e cila në vete do të përfshinë:

    Një teatër për organizime të ndryshme kulturore për të ritur
dhe fëmijë, e cila mund të përdoret edhe për video prezentime nga 
sfera të ndryshme. 

KULTURA BEGATIA SHPIRTËRORE E KOMBIT
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   Do renovohen ato egzistuese dhe do të ndërtohen hapësira të 
reja sportive si dhe do të sigurohen hapësira me lojëra për fëmijë.

    Do të ofrojmë projekte dhe investim direkt për parkun e Sarajit i 
cili ka potencial të shëndrohet në një kompleks olimpik të vërtetë.

    Do të angazhohemi për një bashkëpunim në mes objekteve
 shkollore dhe klubeve sportive.

    Do të angazhohemi për hapjen e kanu klubit në liqenin artificial 
“Treska”.

    Do të ndërtojmë rrugica të vecanta për bicikleta pasi natyra 
e rajonit ofron mundësinë për rekreim unik të këtij lloji.

Rajoni i komunës së Sarajit ofron mundësi të shkëlqyeshme për 
zhvillim të sportit, edhe pse ne realitet deri më sot nuk është aritur 
pothuajse asgjë në këtë drejtim. Sporti jo vetëm që është aktivitet 
që përmirëson dhe ruan shëndetin, por posedon edhe beneficione 
të shumta të tjera në aspektin e zhvillimit psikofizik të individit,   
forcon bashkëjetesën dhe stimulon ambicien. Do të punohet inten-
zivisht që komunën e Sarajit ta shëndrojmë në oazë të vërtetë të 
sportit. Klubet sportive japin kontribute të vlefshme nëpërmjet of-
rimit të aktiviteteve sportive për fëmijët, për të promovuar shënde-
tin dhe mirëqenien,  por edhe për stimulim të edukatës dhe arsimit.

     Do të investohet dhe ndihmohet në: futboll, atletikë, hendboll
dhe disciplina tjera sportive.

SPORT DHE REKREACIONSEPSE SPORTI ËSHTË SHËNDET
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