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10 VJET ROTARI NE DURRES
10 YEARS ROTARY CLUB IN DURRES

Nderim flamujve

Paul Harris
Themellues i Rotary International
Çikago USA 1905.

Sa shpejt që kalojnë vitet!
Duket sikur viti 2001 ishte dje. Normalisht është një vit çfarëdo si të gjithë të tjerët,
por disi i veçantë për një grup të caktuar qytetarësh të qytetit tim, Durrësit. Dhjetë
vite më parë në jetën e këtij qyteti u shënua një ngjarje e cila në atë kohe mbase
nuk bëri atë jehonë që i takonte. U themelua Klubi Rotarian i qytetit. Për
ekzistencën dhe historinë e Rotary-t askush nuk kishte dëgjuar deri më atëherë,
por parimet dhe morali rotarian, në gjithë historinë moderne të qytetit, kanë qenë
në themel të bashkëjetesës në paqe e harmoni të banorëve, të cilët e kanë bërë
këtë qytet përherë mikpritës dhe të këndshëm.

10 VJET ROTARY NE DURRES
10 YEARS ROTALI CLUB IN DURRES

Të dashur rotarianë dhe lexues të këtij libërthi,

Çertifikata e themelimit
“Rotary Club”, Durrës
9 Mars 2001.
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Kështu pra, nën kujdesin e të tjerëve rotarianë nga kryeqyteti, atëherë me gati një
dekadë përvojë ekzistence, u mundësua që këto cilësi qytetare të formëzoheshin
me emrin “ Klubi Rotary i Durrësit”, pikërisht më 2 Qershor të vitit 2001. Nuk mund
të lihet pa falenderuar në këtë dhjetëvjeçar Rotarian durrsak, së pari të
palodhurin Niko Nosi i RC të Tiranës si dhe anëtarët e tjerë të angazhuar të këtij
Klubi që, për gati një vit kohe pune përgatitore intensive, na dhuruan këtë ditë me
shumë emocione. Klubi Rotarian i Tiranës, më pas, ka qenë gjithmonë përkrah
dhe bashkëudhëtues me Klubin tonë të porsa formuar, duke dhënë përvojën e vet
të vyer në konsolidimin e mendimit Rotarian, gjë që ka bërë atë që sot rotarianët e
Durrësit të gezojnë respektin e komunitetit qytetar ku ata jetojnë e punojnë.
Governatori i Distriktit 2090 i vitit të formimit të Klubit, z. Ricardo Marrollo, u bë më
pas një figurë frymëzuese si një Rotarian i përkushtuar i cili me modestinë e tij
shembullore, mbështeti Klubin e ri të Durrësit dhe për këtë meriton një falenderim
të veçantë. Rotarianët e Durrësit e kaluan me sukses provën e fillimit. Rruga e
mëtejshme ishte e shtruar.
Por në këtë shkrimth nuk ka vend për të bere inventar ngjarjesh rotariane. Ato jane
të përshkruara bukur me poshtë dhe padyshim që anëtaret e sotëm, shumica e të
cilëve janë po ata që formuan klubin para dhjetë viteve, ndjehen mirë kur tregojnë
se çfarë kanë bërë deri më sot. Janë pikërisht ata të cilëve sot ju takon edhe
vlerësimi me i spikatur i këtij dhjetëvjecari, sepse secili modestisht ka dhënë
ndihmesën e vet për të mbajtur gjallë e për të zhvilluar mendimin Rotarian jo vetëm
si ide të bukur e fisnike, por dhe si mënyrë veprimi me rezultate konkrete. Shoqëria
e jonë e tharë në shpirt nga terri i ideologjisë, kishte nevojë të mbushej me fisnikëri.
Pjesë të kësaj zbrazësire e mbushi veprimtaria dhe angazhimi Rotarian i cili
mësoi qytetarët tanë të ndjehen mirë kur ndihmojnë pa interes. I mësoi qytetarët
tanë rotarianë gjithashtu të gëzojne e ta kalojnë mire kur mblidhen së bashku si një
familje, gjë që nuk kishte ndodhur më parë. Ne rotarianët jemi ndjerë mirë edhe
kur kemi dalë jashtë kufijve të vendit tonë sepse kemi kuptuar realisht se për
Rotary-n nuk ekzistojnë kufij shtetesh, dallim gjuhësh, besimesh, bindjesh politike
e ngjyre lëkure. Nga kjo kemi kuptuar që kjo është një vlerë e shtuar e cila të jep
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Kur miku im i mirë, z. Fatmir Mborja, Presidenti i radhës së RC Durrës më kërkoi të
shkruaj diçka në hyrje të këtij libërthi e ndjeva vehten ngushtë. Jo sepse Klubi
Rotarian e Durrësit me të gjithë miqtë e mij anëtarë të tij nuk të jep frymëzim të
thuash disa rreshta të shkruar, por sepse në këto pak radhë të vijnë në mëndje ata
që sot nuk janë.
Pra me dhimbje do ta mbyll këtë ligjërate me një homazh të ndjerë për mikun tonë
të munguar në këtë përvjetor Rotarian: për Shpëtim Prodanin, i cili me siguri që
përfaqësonte një njeri me shpirt të madh dhe shembull të urtësisë, përkushtimit e
vendosmërisë, cilësira këto që e bëjnë figurën e tij një Rotarian të paharruar.
Klubi Rotary i Durresit ka dhënë shembuj se është një klub vital dhe me ambicje
rotariane. Me këtë rast i uroj këtij Klubi, pra dhe të gjithë anëtarëve të tij, jetë të
gjatë dhe arritje në rrugën e bukur të udhëtimit Rotarian.

Edgar Frashëri
Past President i RC Durrës
2001-2002

Ceremonia e Themelimit
të klubit Rotarian të Durrësit
Governatori Giorgio Milletti
e drejtues të tjerë nga
Distrikti Rotarian 2090.

10 VJET ROTARY NE DURRES
10 YEARS ROTALI CLUB IN DURRES

një ndjesi krenarie të të qenit Rotarian. Për Rotary-n durrsak dhjetë vite nuk janë
kush e di se çfare, krahasuar me njëqind vjeçarin e jetës së Rotary-t
Ndërkombëtar . Por këto vite janë tepër të rëndësishme sepse kanë hedhur
themelet e vazhdimësisë e të jetuarit, menduarit e të vepruarit si rotarianë, që në
këtë rast Klubi Rotary i Durrësit e dëshmon katërcipërisht. Tashmë ky klub është
bërë dhe ndjehet krenar si anëtar i barabartë i familjes së madhe botërore
Rotariane.
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Il Rotary club di Durres festeggia i suoi primi dieci
anni dalla fondazione.
E' per me motivo di gioia testimoniare con queste
poche righe la sua nascita come secondo club della
nazione Albania.
Esso ha contribuito a diffondere gli ideali del Rotary
e della sua filosofia del” Servire al di sopra di ogni
interesse personale”
Infatti il club ha sviluppato in questi anni iniziative
Mario Struzzi
e progetti a favore delle esigenze del territorio e della
Governatore 2010-2011
popolazione proponendo azioni nello spirito dei
principi dettati dal nostro fondatore Paul Harris, più di 106 anni fa.
L'avvio della diffusione della cultura rotariana in un'area segnata dal retaggio
storico certamente non è stato facile e i soci promotori meritano un giusto elogio.
Nella realtà cittadina l'azione rotariana viene svolta insieme a soggetti della
Società nel principio di fare progetti ”Con e non Per“ riconoscendo dignità
all'altro che riceve ed esaltando il valore del dono come privazione del proprio
rendiconto a favore di chi ha bisogno del nostro fare professionale.
Dopo le prime esperienze iniziali la compagine dei soci ha raggiunto una
maturità ed una capacità del Servire atteso e partecipato nella società che è una
bella testimonianza di “Impegniamoci nelle Comunità-Uniamo i Continenti”
come indicatoci dal Presidente del R.I. Ray Klinginsmith.
Rivolgo un ringraziamento a tutti i soci, ai dirigenti del club ed ai Presidenti che si
sono inventati un club e lo hanno diretto dando un sorriso a quanti sono venuti in
contatto con esso , come questa pubblicazione del Decennale documenta.
Un augurio di lunga vita in amicizia, ed ancora grazie per l'accoglienza riservata a
me ed Anna Rita in occasione della visita e di questo decennale.
Il governatore del Distretto 2090 del Rotary international
Mario Struzzi
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Moto e vitit
“Njerzimi është zotimi ynë”
“Mankind is our business”
“L’umanita e’ il nostro impegno”

VITI
ROTARIAN
2001-2002

President i Rotary Club
Edgar Frasheri
Presidenti ndërkombëtar
Governatori i Distriktit

Richard D. King
Ricardo - Callogero Marrollo

President i ardhshëm

Përparim Tartari

Zv/president

Hajdar Kovaçi

Sekretar

Shpëtim Prodani

Prefekt

Bardhyl Baltëza

Thesartar

Tatjana Gjepali

Këshilltarë

Vasil Martopullo,Luan Toro, Gani Buka
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Moto e vitit
“Të përhapim farën e dashurisë”
“Sow the Seeds of Love”
“Diffondere il Seme dell’ Amore”

VITI
ROTARIAN
2002-2003

President i Rotary Club
Përparim Tartari
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Presidenti ndërkombëtar
Governatori i Distriktit

BhichaiRattakul
Umberto Lenci

President dorëzues
President i ardhshëm
Zv/president
Sekretar
Prefekt
Thesartar
Këshilltarë

Edgar Frashëri
Shpëtim Prodani
Hajdar Kovaçi
Luan Toro
Vasil Martopullo
Tatjana Gjepali
Bardhyl Baltëza, Gani Buka

VITI
ROTARIAN
2003-2004

Moto e vitit
“Zgjate dorën”
“Lend the Hand”
“Tendi la mano”

President i Rotary Club
Shpëtim Prodani
Presidenti ndërkombëtar
Governatori i Distriktit

Jonathan B. Majiyagbe
Vincenzo Montalbano-Caracci

President dorëzues
President i ardhshëm
Zv/President
Sekretar
Prefekt
Thesartar

Përparim Tartari
Hajdar Kovaçi
Tatiana Gjepali
Bardhyl Baltëza
Hajdar Kovaçi
Përparim Tartari

Këshilltarë

Tatjana Gjepali
Bardhyl Baltëza
Luan Toro
Vasil Martopullo
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Moto e vitit
“Përkujtoje Rotarin”
“Celebrate Rotary”
“Celebriamo Rotary”

VITI
ROTARIAN
2004-2005

President i Rotary Club
Hajdar Kovaçi
Paul Haris Fellow
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President i Rotary International
Guvernator i distriktit 2090

Glen E. Estess, Sr
Tullio Tonelli

President dorëzues
President i ardhshëm
Sekretar
Prefekt
Thesartar

Shpëtim Prodani
Luan Toro
Shpëtim Beqiraj
Përparim Tartari
Volf Semini

Moto e vitit
“Shërbe përmbi veten”
“Service Above Self”
“Servire al di sopra
di ogni interesse personale”

VITI
ROTARIAN
2005-2006

President i Rotary Club
Luan Toro
President i Rotary International

Carl Wilhelm Stenhammar

Guvernator i distriktit 2090

Antonio Guarino

President dorëzues

Hajdar Kovaçi

President i ardhshëm

Gani Buka

Zv/ president

Shpëtim Beqiraj

Sekretar

Përparim Tartari

Prefekt

Virgjil Nini

Thesartar

Tatjana Gjepali
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Moto e vitit
“Të hapim rrugën”
“Lead the Way”
“Apriamo la via”

President i Rotary Club
Vasil Martopullo
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VITI
ROTARIAN
2006-2007

Presidenti Rotary International
Guvernatori Distriktit 2090

William Bill Boyd
Luciano Pierini

Presidenti paraardhës
President i ardhshëm
Zv President
Sekretar
Thesatar
Prefekti
Keshilltarë

Luan Toro
Gani Buka
Vasil Aleksi
Fatmir Mborja
Tatjana Gjepali
Perparim Tartari
Ela Golemi, Virgjil Nini

Motoja e vitit :
“Rotary është bashkëpunim”
“Rotary Shares”
“IL Rotary e’ Condivisione”

Presidenti i Rotary Club
Gani Buka

VITI
ROTARIAN
2007-2008

President i Rotary International Wilfrid J. Wilkinson
Governatori i distriktit 2090 Massimo Massi Benedetti

President dorëzues

Vaso Martopulli

President i ardhshëm

Tatjana Gjepali

Zv/president

Luan Toro

Sekretari

Vangjel Papajorgji

Prefekt

Fatmir Mborja

Thesartar

Ela Golemi

Keshilltarë

Hajdar Kovaçi , Vasil Aleksi , Skënder Garori

13

Motoja e vitit
“Ëndrrat ti bësh realitet”
“Make Dreams Real”
“Concretizza i Sogni”

President i Rotary Club
Tatjana Gjepali
Paul Haris Fellow

Presidenti Rotary International

Dong Kurn Lee

Guvernatori i Distriktit 2090

Giorgio Splendiani

President Dorëzues

Gani Buka

President i Ardhshëm

Vasil Aleksi,

Zv/president

Ilir Verdha

Sekretar

Skënder Garori

Thesartar

Virgjil Nini

Prefekt

Arben Kuçi

Këshilltarë
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VITI
ROTARIAN
2008-2009

Dhimitraq Gjergo, Çapajev File

VITI
ROTARIAN
2009-2010

Moto e vitit
“E ardhmja e Rotarit
është në duart tuaja”
“The future of Rotary
is in your hands”
“IL futuro del Rotary
è nelle vostre mani”
Presidenti i Rotary Club
Vasil Aleksi
President i Rotary International
Governatori i distriktit 2090

John Kenny
Giuseppe Ferruccio Squarcia

Presidenti dorëzues

Tatjana Gjepali

Presidenti i ardhshëm

Fatmir Mborja

Zv/presidenti

Luan Toro

Sekretari
Thesartar

Albana Gojani
Skënder Garori

Prefekt

Arben Kuçi

Keshilltarët

Vangjel Papajorgji, Ismail Babamusta,
Vasil Martopulli, Gani Buka
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Moto e Vitit:
“Të ndërtojmë komunitetet,
të lidhim kontinentet”
“Building communities
Brinding continents”
“Impegnamoci nelle comunita
Uniamo i continenti”

Presidenti i Rotary Club
Fatmir Mborja
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VITI
ROTARIAN
2010-2011

President i Rotary International

Ray Klinginsmith

Governator i Distriktit 2090

Mario Struzi

Presidenti dorëzues

Vasil Aleksi

Presidenti i ardhshëm

Vangjel Papajorgji

Zv/president

Hajdar Kovaçi

Sekretar

Virgjil Nini

Thesartar

Përparim Tartari

Prefekt

Vasil Martopulli

ROTARY CLUB
DURRËS

Veprimtari
ndër vite
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Projektimi dhe ndërtimi i ujësjellësit në një lagje të ish-kënetës ka qenë kontributi më i
rëndësishëm i Klubit Rotary për komunitetin e Durrësit.
Mungesa e infrastrukturës në këtë zone, në të cilën pas viteve 1990 janë vendosur
qindra familje të shpërngulura në mënyrë të paorganizuar nga rrethe të ndryshme të
vendit ishte motivi kryesor që i nxiti rotarianët e Durrësit për realizimin e këtij investimi
serioz dhe të vlefshëm.
Me ndihmën dhe përkushtimin e Governatorit Luciano Pierini u bë i mundur aprovimi i
fondit të një Matching Grant nga Rotary International.

AKTIVITETE
2010-2011

Gjatë zbatimit të projektit vlen të përmendet puna e grupit Rotarian me pjesmarrjen e
z. Luan Toro, Vasil Martopullo dhe Përparim Tartari.
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AKTIVITETE
2010-2011
Gjendja e furnizimit me ujë në vitin 2006

Punimet për realizimin e projektit të ujësjellësit
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Klubi Rotarian i Durrësit
mbështet financiarisht projektin
“Të adoptojmë një student”.

AKTIVITETE
2010-2011

Çdo vit jepen dhuratë 7-8 bursa studimi, kryesisht për studentët me rezultate të larta
dhe mundësi të kufizuara ekonomike.
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Klubi Rotarian i Durresit ne
bashkepunim me Distriktin 2090
dhuron 1000 libra për Bibliotekën
Publike të Durrësit.

AKTIVITETE
2010-2011
Një laborator stomatologjik i kompletuar me pajisje sanitare dhe të
radiografisë si dhe gjeneratorin elektrik - dhuratë për Qendrën ambulatore në
një lagje periferikë të Durrësit.
Projekti u realizua në bashkëpunim me klubet Rotariane të Kanadasë.
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AKTIVITETE
2010-2011
22

Klubi Rotarian i Durresit dhe
ai i Tiranës - organizatorë të
ndeshjes së futbollit mes
FK Besa dhe artistëve të
Cirkut të Puglias (Itali).
Të ardhurat e aktivitetit të
bamirësisë kaluan në
ndihmë të Shoqatës së të
Gjymtuarve.

AKTIVITETE
2010-2011

RC Durres organizon here pas
here eskursione apo vizita ne
vende historike ose piktoreske,
brenda e jashte vendit, qe
kontribuojne ne njohjen e
miqesimin ndermjet anetareve
dhe familjeve te tyre.
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AKTIVITETE
2010-2011
Anëtarë te RC Durrës marrin pjesë në Kampionatin e
Skive për Rotarianët italianë, që u zhvillua në Limone
Piemonte si dhe në Kampionatin Botëror për Rotarianët
në Alta Badia (Itali).
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AKTIVITETE
2010-2011
Nga vizitat e rotarianëve të huaj (nga
Norvegjia, Italia, Hollanda, Mali I Zi,
Britania e Madhe, SHBA) në Klubin
Rotary të Durrësit.

Rotary Club Durrës promovon librin e studiuesit Hajredin Isufi “Feja dhe Flamuri”,
kushtuar veprimtarisë së atdhetarit dhe klerikut Dom Nikollë Kaçorri, gjatë të cilit
referoi edhe prof. Pëllumb Xhufi.
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Anetarë nderi të Rotary Club Durrës

Nikolla Nosi
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Edgar Frashëri

Vasil Aleksi
cacciaclub2006@hotmail.it

Eleni Babameto
info@teutadurres.com

Rotary Club
Durres

Bardhyl Baltëza
bbalteza@gmail.com

Edmond Basho
mondi@albtoursd.al

Ismail Babamusta

Gani Buka
ganibuka@dr.com
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Bujar Çepeli
cepeli@gotech.al

Rotary Club
Durres

Çapajev File
filecapajev@yahoo.com

Astrit Duçi
astrit50@yahoo.it

Skënder Garori
s_garori@hotmail.com
Arben Dushi
bendushi2001@yahoo.com

Tatjana Gjepali
tatjana.gjepali@hotmail.com
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Kostandin Heba
kostandin.heba@intesasanpaolobank.al

Albana Gojani
albana.gojani@gmail.com

Rotary Club
Durres

Dhimitraq Gjergo

Aurel Kaçulini
aurel@kad.al

Ela Golemi
egolemi@bankacredins.com

Koto Petraq
koto_petraq@yahoo.it
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Admir Kovaçi
admir.kovaci@rdsh.gov.al

Rotary Club
Durres

Vasil Martopullo
vasomarto@yahoo.it

Hajdar Kovaçi
hajdarkovaci@yahoo.com

Fatmir Mborja
f_mborja@hotmail.com

Kovaçi Petrit

Redi Myshketa
redi.myshketa@gmail.com
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Shpresa Prodani
dyrrahsped@albmail.com

Gazmend Oketa
oketag@gmail.com

Rotary Club
Durres

Virgjil Nini
arvishpk2002@yahoo.com

Volf Semini
vsemini@yahoo.com

Vangjel Papajorgji
vpapajorgji@tiranabank.net

Përparim Tartari
perparimtartari@hotmail.it
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Luan Toro
toroluan@yahoo.it

Rotary Club
Durres

Ilir Verdha
interalbadurres@yahoo.com

2001-2011
32

KLUBI ROTARI DURRES
ROTARY CLUB DURRES

Rruga Taulantia, Hotel Arvi, Durrës
arvishpk@yahoo.com
tel: 052 223 0403
fax:052 222 6079

