
BASHKIA 
KOLONJE

Kolonja ime, 
Rrezja ime, 
Drita ime,

Fryma ime.  

KOLO  JA 
Të njohim Vendlindjen! 

WONDER



Të dashur fëmijë dhe të rinj!  

Udhën e jetës e filluam në vendlindje. 
Vendlindja është vendi në të cilin kanë lindur të parët tanë. 
Ata na kanë trashëguar brez pas brezi dashurinë për 
vendlindjen që ne ta duam, ta respektojmë dhe mos ta 
harrojmë kurrë.

Në Kolonjën e bukur
dritës iu gëzova,
në Kolonjën e ndritur
aromës së nënës iu lumturova. 

Të dashur fëmijë dhe të rinj!
Ju e doni shumë fort Kolonjën, por 
a e dini se sa e pasur është ajo?
A e dini se sa thesare ndodhen në 
këtë vend?
A i keni vizituar të gjitha 
institucionet kulturore të saj?
Hap pas hapi, ju ftojmë të 
realizojmë së bashku një udhëtim 
imagjinar, i cili do të na njohë më 
gjerësisht me Kolonjën tonë.

Qyteti  im
(përshkrim i shkurtër)

Në Kolonjën tonë, ne 
duam hapësirën, kulturën, 
njerëzit, historinë dhe çdo 
gjë që përmban ky vend.

Të njihemi me sipërfaqen 
dhe popullsinë.

Sipërfaq ja
Rrethi i Kolonjës, shtrihet 

në një sipërfaqe prej 
805 km2.

Përbëhet nga 2 qytete: 
Erseka dhe Leskoviku.

2 3



Qyteti  im

Të njohim dhe të  shuajmë kureshtjen për popullsinë 

Në qytet, jetojnë gjithsej, 12840 
banorë, konkretisht: 

- 9966 banorë në Ersekë 

- 2874 banorë në Leskovik  

Në zonat rurale, jetojnë 13695 
banorë.

Rrethi i Kolonjës, ka afërsisht 26535 
banorë (e ndryshuar vitet e fundit), 
ose 7.3 % të popullsisë së Qarkut.

Kolonja ka shumë vende të bukura 
ku ju mund të argëtoheni, të njiheni 
me historinë, kulturën, madje edhe 
të eksploroni.

Tani është koha të bëjmë një 
udhëtim njohës së bashku. 

Gati! Do të nisemi në një nga zonat 
turistike të Ersekës.

Gërmenj-Shelegur
Hapësirat e bukura janë pjesë e një 
relievi magjik, i cili ju fton në të gjitha 
stinët e vitit në argëtim dhe njohje.

Ne të gjithë i duam bimët, lulet, pemët. 

E pra! 

Këtu, gjeni pafundësinë e tyre. Që nga 
fushat me lule të vogla e bar të njomë 
e deri tek pemët e shumëllojshme, që 
mbushen me fruta të ëmbla, kryesisht 
në stinën e verës dhe vjeshtës. 
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Ju pëlqen shoqëria, mikpritja? I doni njerëzit bujarë?

Këtu njerëzit janë tepër bujarë e po erdhët për vizitë, ju do e shikoni se ata jo vetëm 
do t’ju bëjnë shoqëri shumë të mirë por do t’ju ftojnë me dashuri t’i provoni të gjitha 
frutat, gatimet e shijshme, do t’ju tregojnë edhe ndonjë rrëfim të bukur për vendin, 
njerëzit etj. 

E tani, mbyllini sytë!

Në zemër të kësaj zone, ka lulëzuar 
një oaz argëtimi. 

Sot nëpërmjet përshkrimit tonë, 
ne do ju tregojmë disa vende që 
do t’ju mahnisin me magjinë e tyre.

E dini se në Ersekë mund të mësoni dhe të praktikoni 
disa aktivitete sportive dhe argëtuese? 

Ka vende që do të 
plotësonin më së miri të 
gjitha kërkesat e dëshirat 
e çdokujt që është i 
dashuruar me natyrën 
dhe me sportet e saj: 
hipizmin, peshkimin, mund 
t’i gëzoheni një pikniku të 
këndshëm me miq, mund 
të bëni ecje e të shijoni 
pafundësinë e bukurisë 
së natyrës, mund të 
ngjiteni në mal por edhe 
mund të shijoni skitë në 
kohën e dimrit e notin në 
stinën e verës. 
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Korçë        Ersekë         Leskovik 
Itinerari është i thjeshtë. 
Ju ndiqni rrugën nacionale 

Tabela që ju orienton për mbërritjen, 
ndodhet midis fshatit Radan dhe fshatit 
Gërmenj, 25 km para se të mbërrini në 
Leskovik.

Po kënaqeni? Jemi bërë miq tashmë, 
por vazhdojmë më tej sepse kemi ende 
plot objekte dhe vende të tjera për të 
vizituar. Shkojmë deri në Gërmenj.

Gjithë udhëtimit deri në Gërmenj ka disa 
fshatra të bukur, që fillojnë sapo lëmë 
pas Korçën. 

Por, a e dini si shkohet në Germenj- Shelegur?

E tani është koha për të çlodhur mirë sytë. 

Çlodhjen na e mundëson çdo cep i natyrës, duke kaluar nëpër Selenicë, Ersekë, 
Borovë, Barmash deri sa të kemi mbërritur në vendin e dëshiruar. Bukuritë e 
natyrës vazhdojnë dhe në rrugën drejt Leskovikut, Çarshovës e më tej.

Miq të mirë, tani kërkoj vëmendjen tuaj të plotë pasi 
është momenti për të parë diçka magjike!

Dëshironi të shihni një liqen, që ndodhet në vendin më të veçantë?
Në majë të malit është e zakonshme të shohim borën e bardhë, por a e keni 
imagjinuar ndonjëherë të shihni një liqen? Po, një liqen. 
Do të shohim liqenin e Gramozit.
Merrni frymë thellë; do të ngjitemi në majën e malit të Gramozit dhe aty do të 
shijojmë një shëtitje buzë liqenit, do të freskohemi e do të shohim se si takohen  së 
bashku qielli i pafundmë me liqenin e bukur.
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Liqeni  i  Gramozit
Liqeni ndodhet në majë të malit të Gramozit, 
një rrugë pak e vështirë dhe sfiduese për 
adhuruesit e aventurës dhe sporteve
ekstreme.

Ujëvara  e  Leskovikut

E tani vazhdojmë të shijojmë magjinë ujore 
me një ujëvarë tepër të bukur.

Jemi me shumë fat. 
Do të ndjejmë zhurmimin e një ujëvare. 
Serish na tërheq uji, por kësaj radhe në një gjendje 
tjetër.
Pasi kemi parë liqenin e Leskovikut teksa shtrihej 
majë malit të Gramozit, tani do të lëvizim e do t’i 
gëzohemi ujit që rrjedh nga lartësitë. Jam e bindur 
se ju pëlqejnë ujëvarat. 
A ju duket e ngjashme furia e rrjedhjes së ujit me 
dëshirat tuaja për vrapim, me dëshirat për lojë? 

Vrapojmë pra ta shohim ujëvarën e Leskovikut! 
Por së pari, ju tregoj vendodhjen.  

Ndodhet buzë rrugës nacionale Ersekë- Leskovik, 
e fshehur mes kanioneve të thella që ju shoqërojnë 
përgjatë gjithë rrugës.

Po ju kujtoj edhe fshatrat turistike të krahinës sonë: Rehova dhe Borova. Ju ftoj që 
t’i vizitoni e do shihni se sa shumë do t’ju kënaqin me mikpritjen dhe natyrën e bukur.  
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Ky dokument është prodhuar me mbështetjen 
financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e 
dokumentit është përgjegjësi e Observatorit për të 
Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve dhe në asnjë rrethanë 
nuk pasqyron qendrimet e Bashkimit Evropian dhe/ ose 
autriteteve të programit ADRION.
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