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Falendarim special…, Nga te gjithe anetaret e shoqates “Mraton Albania” 

Një falenderim i veçante shkon për të gjithë pjesën e padukshme pa të cilën do të ishte i pa mundur zhvillimi me 

sukses i kësaj ultramaratone gjigande për nga përmasat dhe karakteristikat e rrugëtimit të saj.  

1. Shoqata “Maraton Albania” anetaret e saj, falenderon Bordin Drejtues te Shoqates te perbere nga 

Kryetari Dashamir Çali, Nen/Kryetari Adrian Bregu, Sekretarin Leonard Peço, anetaret Albana Bruci, Genc 

Veiz,  per ideimin, organizimin, pergaditjen dhe zhvillimin e suksesshem te ultramaratones se pare 

“Arteria e Arbrit”.  

2. Duke patur parasysh dhe ne vijim te zbatimit me sukses te plan kalendarit vjetor te zhvillimit te 

maratonave dhe programeve te shoqates per vitin  2018, 2019 dhe 2020 qe nga faza pergaditore dhe deri 

ne perfundimin me sukses te ultramaratones se pare “Arteria e Arbrit”, U be dekorimi I Shoqates nga 

Presidenti I Republikes me medaljen “Naim Frasheri” ndersa Kryetari dhe Sekretari u dekoruan me 

medaljen per “Merita Civile” , Bordi Drejtues; 

          

3. Falenderojme per kontributin e vyer te dhene nga mjeket qe moren pjese dhe shoqeruan gjthe 

maratonen , Neritani , Hakiu, Shkelqimi , anetaret e shoqates “Maraton Albania” ju jane mirenjohes. 

          

4. Falenderimet shkojne per Udherefyesit e “Arteries Arbrit” banoret e vjeter autokton te ketyre vendeve 

historike …. 
 Haxhi Qordja,fashati Tujan, (mirembajtes i segmentit “shkallet e Tujanit” 

 Bajram Dervishi, fshati Zall Bastar  (nipi i hanxhiut te “Hanit te Dibraneve”) 

 Gezim Lila, fashati Murrize (banor i vjeter i zones aktualisht I zoti I lokalit ne Qafe Murrize) 

 Ahmet Karai, Banor i fshati Guri i Bardhe) 

 Vellezerit Medi dhe Fatmir  Sina (banore  tek “Ura e Vashes”) 

 Ilir Daka , banor I fshatit Fushe Bulqize 

                        

5. Nje falenderim i Vecante Shkon , per grupin e mbeshtetjes Logjistike Zini Merdanaj, Mimoza Çali, Dorina 

Peço, Neviana  Kurtishi 

                 
                                                                          

 



2 
 

                                                                                                     

6. Nje falenderim I Vecante shkon per drejtuesit e Automjete qe shoqeruan te gjithe Ultramaratonen 

Gezimin Lila, Arben Feiza, Esat Meta, Gent Sako,  

 

           
 

7. Te gjithe pjesemaresit ne kete ultramaratone falenderojne sponsorat dhe kompanine “Spring” per 

Shoqerimin dhe furnizimin gjate gjithe kohes ne te gjitha pikat furnizimit per furnizimin me uje, produkte 

ushqimore, lengje enegjike etj. Drejtuesin e Mjetit,   te Kompanise Spring, mbeshtetjen e pa kursyer dhe ne 

vazhdimesi te kompanise  Arctik sh.p.k., mbeshteten projektin ne sherbime te vecanta kompania Investmen 

Pilasen, OMSA, Dashi Alumin,   

              

8. Dhe ne fund jo pa qellim eshte lene qershia mbi torte vajza me e pa dukshme por qe ka bere nje pune te 

shkelqyer, ne qoftese ne nuk u lodhem duke ecur plot 24  Ore, nuk  u lodh duke punuar disa muaj pa pushim 

, duke menaxhuar me se miri publikimin e ultramaratones ne te gjitha rrjetet sociale, ne emer te gjithe 

anetareve te shoqates , Faleminderit Ina Muka. 

 

 
 

9. Falenderojme edhe Rigersin qe na u bashkua nga Bulqiza dhe organizoi shoqerimin me TVSH , Live 

 

 
 

 

 

 



3 
 

10. Falenderojme profesorin e Gjuhe letersise & Historise zotin Ferdinand Ndocaj per redaktimin , evidentimin 

pershkrimet historike te ketij aktiviteti, per vlerat kulturore historike te arteries se Arbrit. Ai ndertoi skiletin 

dhe redaktimin e shkrimeve , pershendetjeve, publikimeve , pershkrimeve ne median e shkruar dhe ate 

vizive duke pasqyruar me se miri kete projekt gjigand. 

 

 

11. Dhane ndimese ne evidentimin, eksplorimin shenjimin , sistemimin dhe pastrimin nga shkuret me 

segmente te veçanta te intenerarit te levizjes dhe vend pushimeve dhe qendrimit ; 

 

 

 

12. Skuadra e sherbimit mjekesor e kryqit te kuq eshte gjithmone prezente ne eventet kombetare dhe 

nderkombetare  te shoqates Naraton Albania” ..eshte drejtuesi i saj z. Ylli Alushi  I cili eshte nje anetar i 

devotshem i shoqates  “Maraton Albania”, ai nderon gjithmone shoqaten tone me pjesemarjen e tij dhe te 

nje stafi mjekesor te specializuar dhe me te gjitha mjetet e nevojshme dhe prezente gjate gjithe aktivitetit  

…faleminderit ne emer te gjithe anetareve te shoqates … 

 

 

 


