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MILL- PROĠETTI LI QEGĦDIN INWETTQU 
  
Kif wieħed jinnota wara li tajna manutenzjoni tajba lit-triq tas-Sagħtrija billi għamilnielha 
bankina bil-konkos tajba biex barra li t-triq ħadet dehra aħjar l-ilma tax-xita għandu minn 
fejn jgħaddi u ma jħaffirhiex approvajna wkoll bankina għal istess triq fuq il-ġenb l-ieħor 
biex l-ilma tax-xita ma jintefax għal ġo l-għelieqi.  Barra minhekk mal-manutenzjoni li 
għamilna lit-Triq ta’ Għajn Mhelhel bil-cold asphalt, il-manutenzjoni li għaddejjin biha fit-
Triq tal-Ħamra wkoll bil-cold asphalt għandna approvat manutenzjoni lil parti tan-nofs ta’ 
Triq tas-Sagħtrija biex meta dawn it-toroq ikunu lesti jkollna parti sewwa mit-toroq fil-
kampanja Żebbuġija ta’ livell tajjeb ħafna.  Dan barra l-fatt li qegħdin naraw kemm ser 
tiswa biex nirranġaw it-triq Ta’ Ħabel it-Twil.  Ma’ dawn irridu nżidu li l-Kumitat 
Amministrattiv għal Marsalforn qiegħed jippjana biex jirranġa t-triq li hemm mal-Wied ta’ 
Marsalforn il-ġewwa mill-parking.  Dan l-aħħar waqt żjara li l-Onor. Dr. Chris Said 
Segretarju Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim. Ministru responsabbli mill-Kunsilli Lokali 
għamel lil għadd ta’ proġġetti li qegħdin inwetqu u li għandna ppjanat li nwettqu 
nkuraġġiena nikkonkludu kemm jista’ jkun malajr il-proġett tal-Berġa kif ukoll kellu kliem 
ta’ tifħir għal-layout li għamilna lill-uffiċini tal-Kunsill.  Waqt din iż-żjara ddiskutejna l-ħsieb 
li għandna biex kemm il-bankina tal-uffiċini tal-Kunsill kif ukoll il-bankina tal-Każin tas-
Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija mal-uffiċċju Parrokjali u d-dar tal-Arċipriet barra li 
nagħmluhom aċċessibbli għal persuni bi bżonnijiet speċjali.  Dr. Said talabna stima tal-
materjal li ser nużaw billi għal dawn il-bankini ser ikun wieħed speċjali mill-ġebla qawwija 
Għawdxija.  Tkellimna dwar il-ħsieb li għandna li niksu bil-hot asphalt l-ewwel parti ta’ 
Triq Għajn Mhelhel kif ukoll it-Triq ta’ Villa Fiorita.  Fl-aħħar taż-żjara l-Perit Edward 
Scerri Perit  tal-Kunsill ta spjegazzjoni dwar il-proġett li applikajna biex nibnu belveder u 
picnic area fl-inħawi tas-Sagħtrija.  Dr. Chris Said talabna biex inżommuh infurmat dwar l-
andament ta’ dak li nkunu qegħdin inwettqu. 
    
Waqt żjara oħra riċenti li l-Onor. Ġiovanna Debono Ministru għal Għawdex għamlet lil 
lokalita’ tagħna ġewwa Marsalforn il-Kumitat Amministrattiv ta spjegazzjoni dwar il-
proġett li qiegħed iwettaq wara li kkwalifika għal proġett taħt l-iskema ta’ ECO GOZO.  Il-
ħitan tas-sejjieħ li għandna ġewwa Triq il-Qbajjar qegħdin jinbnew mill-ġdid u l-Onor. 
Ministru kellha kliem ta’ tifħir għal din l-inizjattiva.  Ta’ min isemmi li l-lokalita’ tagħna diġa 
qegħda tibbenefika minn proġett taħt il-programm Eco Gozo bil-bini ta’ Ġnien fuq il-
parking ta’ Marsalforn li l-Ministeru għal Għawdex flimkien mal-Kunsill Lokali qegħdin 
nibnu.  Fil-ġranet li ġejjin wara li reġgħu fetħu l-applikazzjonijiet għal iktar proġetti l-Kunsill 
Lokali ser inkunu qegħdin napplikaw għall-fondi taħt din l-iskema biex nibnu ħitan tas-
sejjieħ fit-triq prinċipali taż-Żebbuġ miċ-ċimiterju lejn ir-raħal. 
Dwar Triq iċ-Ċnus u Triq tal-Konti l-aħħar komunikat li kellna mall-kuntrattur huwa li ser 
jitkomplew ix-xogħlijiet wara l-festa tagħna. 
  
NAGĦMLU L-PARTI TAGĦNA GĦALL- FESTA TA’ SANTA MARIJA 
  



Waqt l-aħħar laqgħa tal-Kunsill Lokali ġie deċiż li norganizzaw attivitajiet  bħala parti mill-
festa li norganizzaw lil Santa Marija Assunta Inkurunata.  Kellna qbil li nipparteċipaw fil-
kunċert li torganizza s-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija fuq iz-zuntier, ser norganizzaw 
ic-Challenge Cups tat-tiġrijiet tal-Bhejjem flimkien mal-Kumitat li jorganizza dawn l-
attivitajiet sportivi, ser inkunu responsabbli mill-mużika għal waqt l-ISKY CONCERT li 
qiegħed jorganizza il-Kumitat tan-nar Santa Marija kif ukoll l-entertainment għal waqt il- 
BBQ organizzat miż-Żebbuġ Rovers F.C.  
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