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Hyrje
Fillimisht shprehim falënderimet më të sinqerta për të gjithë anëtarët dhe

sponsorët e Shoqatës „Greikoci“. Pa kontributin e tyre nuk do ishin të

realizueshme projektet dhe aksionet, të cilët do t‘ua prezantojmë në

vijim. Gjithashtu, ju urojmë të gjithë anëtarëve dhe dashamirëve shëndet

dhe fat në vitin e ardhshëm kalendarik!

Viti 2018 ishte viti më i suksesshëm i Shoqatës, që nga themelimi.

Pothuajse mbi 85% e anëtarëve i kanë kryer obligimet e pagesës së

anëtarësisë. Gjatë këtij viti, Shoqata „Greikoci“ ka realizuar numerikisht

dhe financiarisht më së shumti projekte (aksione). Në mënyrë që

projektet tona të vazhdojnë në këtë ritëm, ju bëjmë thirrje të gjithë

anëtarëve, që të kontribuojnë në rritjen e anëtarësisë, pasi që ata janë

mirë të informuar rreth aktiviteteve tona, si dhe mund të ndikojnë te

ndonjë një mik apo dashamir, duke e sensibilizuar rreth punës sonë.

Njëkohësisht, ju informojmë që, edhe në Kosovë, prej vitit 2017 banorët

e Greikocit mund të kontribuojnë me nga 20 euro për mirëmbajtjen e

ambientit. Në këtë pikë, ne duam që të gjithë banorët t‘i inkurajojmë që

të japin kontributin e tyre për mirëmbajtjen e ambientit, pasi që të gjitha

aktivitetet tona iu destinohen banorëve të Greikocit. Gjithashtu, ju bëjmë

me dije se nga 1 janar 2019 të gjithë ata që nuk kontribuojnë për

mirëmbajtjen e fshatit duhet të paguajnë nga 50 euro për hapjen e një

varri, në rast se duan të marrin këtë shërbim të afruar nga Shoqata

„Greikoci“. Si bazë për t‘i verifikuar kontributet merren në konsideratë

kontributet e 12 muajve të kaluar. Këto kontribute janë në të mirë të tyre.

Shoqata „Greikoci“ kërkon nga të gjithë banorët e fshatit Greikoc:

mirësjellje dhe përkrahje për mirëmbajtjen e ambientit.

Shoqata „Greikoci“
Raport vjetor 2018 
Ossingen ZH (Zvicër), 15 dhjetor 2018

Revista e SHFMU «Dëshmorët e 

Greikocit» nr. 13 

(mars 2018)

Për të tretën herë, Shoqata „Greikoci“, financoi

botimin e revistës së shkollës fillore «Dëshmorët e

Greikocit». Kjo revistë botohet çdo vit (në prill) për

nder të dëshmorëve të fshatit të rënë në luftën e

fundit (1998 dhe 1999) në Kosovë. Botues i revistës

është Këshilli i shkollës. Revista përmban punime të

ndryshme, si: poezi, vizatime, rrëfime apo intervista të

nxënësve dhe të mësuesve të shkollës fillore të fshatit

Greikoc.

Rregullimi i ndriçimit në 

hapësirën e lapidarit në 

Greikoc (prill 2018)

Në një aksion, afër ditës së dëshmorëve (5  

prill 2018) u rregullua ndriçimi i lapidarit të 

dëshmorëve të fshatit Greikoc . Kjo punë u 

bë nga punëtorët e Shoqatës „Greikoci“ në 

bashkëpunim me bashkëvendasin tonë, 

Përparim Brahaj, të cilin e falënderojmë për 

kontributin e dhënë.

Nderohen dëshmorët Nuhi 

e Fatmir Tafaj (maj 2018)

Pas një debati, kryesia e Shoqatës

„Greikoci“ vendosi (në mbledhjen e

mbajtur në prill të këtij viti) që të

nderojë dëshmorët e rënë para luftës

së fundit të Kosovës: Nuhi e Fatmir

Tafaj. Në takimin me qytetarët e fshatit

Greikoc, të mbajtur në ambientet e

shkollës së Greikocit, Rexhep Neziraj

dhe Sedat Selimaj dhuruan (në emër

të Shoqatës) mirënjohje dhe një trofe

për familjet e dëshmorëve në fjalë.

Manifestim  për 10 - vjetorin e Pavarësisë së 

Kosovës (shkurt 2018)

Me rastin e 10 – vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, të shtunën, më 17

shkurt 2018, Shoqata „Greikoci“ me seli në Ossingen ZH, organizoi

një program festiv në restorantin “Winkelried” të Wettingenit, në

kantonin Aargau-Zvicër. Në këtë manifestim morën pjesë mbi 300

shqiptarë nga të gjitha trevat ku jetojnë shqiptarët.

Shoqata „Greikoci“ në bashkëpunim me aktorin e mirënjohur, Adem

Kicaj, organizuan një program të pasur kulturor-artistik, ku morën

pjesë këngëtarë të ndryshëm, si: Shpresim Veseli, Shqiptona Behluli,

Jemin Lushaj, vëllezërit Kuçi (Arbnor dhe Rrezart) dhe këngëtarët nga

Greikoci, që udhëtuan special për këtë manifestim: Majlinda Kurtishaj

dhe Florim Demaj. Në këtë program, me pika humoristike si mixha

«Ibish» performoi artisti dhe regjisori i mirënjohur, Adem Kicaj.

Shoqata „Greikoci“ falënderoi të gjithë pjesëmarrësit, sponsorët,

artistët dhe grupin e vallëzimit „Rinia“ nga Spreitenbachu, që e

hijeshuan me valle tradicionale shqiptare këtë manifestim.

Rregullimi i parë i parkingut publik në 

hapësirën në mes të lapidarit dhe të parkut 

të fshatit në Greikoc (prill 2018)

Gjithashtu, afër ditës së dëshmorëve u rregullua hapësira në mes 

të lapidarit dhe të parkut të fshatit, që të shërbejë si parking 

publik. Shpresojmë që së shpejti do fillojë edhe rregullimi 

hapësirave të tjera për parking publik nga komuna e Suharekës, 

në zonën e xhamisë, të ambulancës, të varrezave, si dhe  të 

shkollës në Greikoc.

Në emër të Shoqatës „Greikoci“ falënderojmë kompaninë „Ardi 

ING“ me pronar Ismet Canaj, i cili e bëri rregullimin  e terrenit me 

bager.

Makinë për prerjen e barit - klubit të futbollit

(maj 2018)

Në shenjë respekti, Shoqata „Greikoci“ mbështet klubin e futbollit

në Greikoc, duke dhuruar një makinë për ta prerë barin e fushës

së sportit, ku kryhen stërvitjet. Për ne është e rëndësishme që të

rinjtë tanë të kenë hapësirë dhe kushte optimale për të zhvilluar

aktivitete sportive.

.



www.greikoci.ch

Iftar për bashkëvendasit (maj 2018)

Më 15 maj, Shoqata „Greikoci“ (gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit) i

ftoi banorët e fshatit Greikoc (për të tretën herë) për një iftar .

Ky iftar u mbajt në oborrin e Xhamisë së fshatit , ku kishte mbi 100 

pjesëmarrës. Shoqata „Greikoci“ mbështet çdo aktivitet, ku ndodhë 

grumbullimi i bashkëvendasve me synime për të ndryshuar shoqërinë 

për së miri.

Një falënderim i veçantë i takon  „M&A“ market në Greikoc, i cili 

shpërndau të gjitha pijet falas për këtë iftar.

Rreth shoqatës „Greikoci“:
Themelimi: 17 maj 2015
Selia: Ossingen ZH – Zvicër
Numri i anëtarëve: mbi 200
Kryetar: Rexhep Neziraj (+41 79 489 49 92)

Webfaqja: www.greikoci.ch
Kontakt: shoqata_greikoci@gmx.ch
Facebook: Shoqata Greikoci

Rregullimi i hapësirës për faljen e xhenazeve 

pranë varrezave qendrore (maj 2018)

Në fund të muajit maj përfundoi realizimi i projektit më të

rëndësishëm për Shoqatën „Greikoci“ gjatë vitit 2018. Bëhët fjalë

për rregullimin e varrezave qendrore të fshatit Greikoc - varrezat e

reja, ku në fazën e parë është rregulluar hapësira për kryerjen e

riteve fetare islame për varrimin e të vdekurve.

Pjesa tjetër, për sa i përket rregullimit të rrugës së varrezave prej

lagjes „Zenelaj“ dhe „Beqiraj“, duhet të jetë prioritet i komunës, për

ta lidhur me varrezat e reja sa më parë që është e mundur.

Njëkohësisht ju njoftojmë se një projekt më i vogël i kësaj natyre, do

të vazhdojë në vitin e ardhshëm edhe të lagjja „Kicaj“.

Kabina të pritjes të udhëtarëve (prill 2018)

Gjatë muajit qershor përfunduan punimet e projektit të radhës nga 

Shoqata „Greikoci“, ku bëhët fjalë për tri kabina të pritjes të 

udhëtarëve të fashtit Greikoc.

E falënderojmë shumë kompaninë e transportit „SHARRI“, me 

pronar Smail Kurtishaj për bashkëfinancim dhe urojmë që këto 

pika të pritjes do të mirëpritën nga banorët e fshatit Greikoc, të 

cilat janë:

Kabina 1: në krye të asfaltit

Kabina 2: te parku 

Kabina 3: në hyrje të fshatit 

(ish - dardha)

Synimet për vitin 2019
Edhe për vitin 2019 fokus i Shoqatës do të jetë mirëmbajtja e fshatit

Greikoc. Pas vërshimeve, në gusht të vitit 2018, u dëshmua edhe

njëherë se problem kryesor i fshatit Greikoc është kanalizimi dhe bllokimi

i përrenjve nga materiale të ndryshme. Kështu që, Shoqata edhe në të

ardhmen do të vazhdojë me projekte sensibilizuese rreth mirëmbajtjes

së ambientit në Greikoc, si dhe adresimin e këtyre problemeve tek

autoritetet komunale të Suharekës. Projektet konkrete do të pasojnë

gjatë pranverës së vitit 2019.

Rroba të punës për 

punëtorët e 

mirëmbajtes së 

fshatit (maj 2018)

Brenda një aksioni simbolik,

Shoqata „Greikoci“ vendosi që

t‘ju dhurojë punëtorëve të tyre

për mirëmbajten e fshatit rroba

pune. Pas një periudhe

dyvjeçare, parashihet edhe

paijsja e punëtorëve me

uniforma të reja.

Donacione të ndryshme për shkollën fillore të 

Greikocit (tetor 2018)

Gjatë muajit tetor u përcoll donacioni i radhës nga Shoqata 

„Greikoci“: 10 kompjuterë për shkollën fillore të Greikocit ,  tre pako 

fletore dhe një piano. Urojmë që këta kompjuterë do të shërbejnë për 

nxënësit dhe mësimdhënësit, që t‘i avancojnë njohuritë në fushën e 

informatikës dhe më gjerë! Gjithashtu, u dërgua një kosë elektrike për 

mirëmbajtjën e fshatit Greikoc.

Ujore të parku (nëntor 2018)

Në mënyrë që mirëmbajtja e parkut të lehtësohet, Shoqata 

„Greikoci“ vendosi një ujore në hapësirën e parkut. Falënderojmë 

NPT „Vëllezërit Gashi“ nga Peqani për bashkëfinancimin e lugit, që 

u vendos të parku "Dëshmorët" në Greikoc. Urojmë që kjo ujore, 

gjithashtu, t‘ju shërbejë udhëtarëve, që kalojnë nëpër këtë hapësirë!
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