
HISTORIA E THEMELIMIT TË SHOQATËS 

Ideja e parë për organizim ishte, që të dalimi gjithë fshati Miresh për pastrimin nga mbeturinat, lumin e 
fshatit që kalon në midis të fshatit tonë Mireshin. Bashkë me idenë e pastrimit të lumit lindi edhe idea 
tjetër që ishte që të ndihmohen (të motivohen nxënësit për të mësuar edhe më shumë) nxënësve të 
shkollës fillore "Nazim Hikmet" në Miresh. Përveq ndihmës dhe stimulimit të nxënësve për mësim, kjo 
ide gjithashtu ndihmonte në përhapjen e lajmit që po lindte një shoqatë e re. Duke parë se gjërat po 
shkojnë në rrugë të mirë dhe keto iniciativa u mirëpritën nga të tjerët, Visar Kryeziu bashkë me Agron 
Zahirin dhe përkrahjen e vazhdueshme që e patën nga Nazmi Abdyli vazhduan më tutje duke marrë 
inciativën për themelimin e shoqatës dhe përgaditjen e statutit të shoqatës që deri me 17 shkurt të jetë 
i gatshëm. Deri më datën 17 Shkurt u njoftuan disa qytetarë të fshatit Miresh e që jetojnë në Zvicër 
dhe morën vendim që me datën 17.02.09 ta themelojnë shoqatën 17shkurti.ch. 

  

Me këtë datë, pikërisht në njëvjetorin e Pavarësisë së Kosovës në mbrëmje në lokalin e klubit Iliria në 
Regensdorf u mbajt edhe kuvendi i parë (themelues) ku morën pjesë: Visari, Agroni, Nazmiu, Burimi, 
Lulzimi, Nexhmedini, Milazimi, Fatmiri, Ismeti, Bajrami, Armendi . Kurse më 1 Mars 2009 u mbajtë 
kuvendi i dytë ku diskutuan rrethë shoqatës dhe zgjedhjen e kryesisë. Atë ditë kuvendi nuk zgjodhi 
kryesinë por e shtyri për kuvendin e ardhshëm me 15.03.09, me qëllim që ti informomi edhe më 
shumë mireshjan, para se të zgjidhet kryesia, ku të kenë mundësin të gjithë për të kontribuar. Me 
15.03.09 kanë marr pjes mbi 40 mireshjan. Në kët ditë u zgjedhë kryesia 11 anëtarëshe: Agron Zahiri 
Kryetar, Lulzim Shahini Nën-Kryetar, Armend Murtezi Arkatar, Sabit Ibishi Transferues i të hollave 
(Koordinator), Enver Foniqi Sekretar si dhe anëtarët e tjerë Visar Kryeziu, Bashkim Halili, Musa 
Sylejmani, Fadil kqiku, Avni Kastrati, Qenan Haziri. 

 

Shoqata që prej themelimit për më pak se një vit ka kryer 20 projekte. Ka pasur projekte të vogla por 
edhe disa pak më të mëdha që ja vlenë për ti përmendur: mirëmbajtja e fshatit, ndërtimi i një shtëpie, 
shahu i parkut dhe aksioni për t'ia shpëtuar jetën një bashkëqytetarit tonë. Të jeshë anëtar i kryesisë 
së shoqatës 17shkurti.ch është mundë, sakrificë por edhe krenari. 


