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AVVIŻI MILL-KUNSILL LOKALI IŻ-ŻEBBUĠ 

IL-LABRA TAL-INFLUWENZA 

Reġa wasal iż-żmien fejn intlabna mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika biex napplikaw għall-labra tal-influwenza.  Jikkwalifika 
għalija min għandu ‘l fuq minn 55 sena.  Bħal fis-snin l-imgħoddija l-Kunsill Lokali ser jieħu ħsieb japplika biex jingħata dan 
is-servizz fil-lokalita’ tagħna.  Il-mira tagħna hi li dan is-servizz inkunu nistgħu nagħtuh mill-Berġa tar-raħal issa li wasalna 
biex nagħmlu l-aħħar irtokki fiha. Qegħdin inħarsu l-quddiem biex dan is-servizz jibda jiffunzjona fil-lokalita’ tagħna u rridu 
nirringrazzjaw lill-Parroċċa Santa Marija taż-Żebbuġ u d-direzzjoni taċ-Ċentru Parrokkjali tal-għajnuna li tawna sakemm 
irranġajna l-Berġa.  Issa kull min huwa interessat biex jieħu l-LABRA TAL-INFLUWENZA huwa ġentilment mitlub  japplika 
l-Kunsill fuq 21563056 jew 27563056 sa nhar il-Ħamis 6 ta’ Ottubru 2011.  Kull min japplika l-Kunsill ma jistax japplika 
wkoll fiċ-Ċentru tas-Saħħa jew xi mkien ieħor. 

NUMRI TAT-TELEFON IL-KUNSILL 

Ħassejna l-bżonn li nżidu linja oħra tat-telefon ġewwa l-Kunsill.  Għalhekk għal konvenjenza ta’ dawk li huma klijenti tal-
Melita issa barra n-numru 21563056 nistgħu nċemplu l-Kunsill fuq in-numru 27563056.  Huwa rakkomandat li meta nċemplu 
nżommu kemm jista’ jkun fil-qosor biex kulħadd ikun jista’ jinqeda mis-servizzi li noffru mill-Kunsill Lokali. 

ĦARĠA KULTURALI OTTUBRU  

Il-ħarġa kulturali li jmiss qegħdin nippjanawha għal nhar il-Erbgħa 12 ta’ Ottubru 2011 din id-darba ġewwa Għawdex.  
Qegħdin naħsbu biex din id-darba nżuru d-dar tas-Saċerdot Dun Ġużepp Cauchi li miet b’ fama ta’ qdusija minn San Lawrenz.  
Ser issir quddiesa wkoll fil-Parroċċa ta’ San Lawrenz jew fil-kappella taċ-Ċimiterju billi ma nistgħux nużaw il-Knisja ta’ Sant’ 
Anna għax qiegħed isir xi xogħol ta’ manutenzjoni fiha.  Sintendi ser nispiċċaw din il-ħarġa bl-ikla ta’ nofsinhar għalhekk kull 
min jinkiteb huwa ġentilment mitlub iħallas il-prezz ta’ €10.00 għall-ikel. Il-programm ser jibda billi niltaqgħu fi Pjazza l-
Assunta fit-8.15a.m. biex nitilqu lejn San Lawrenz.  Programm dettaljat jingħata lill-parteċipanti fil-bidu tal-ħarġa kulturali.  
Minn dawn l-avviżi nawguraw ħarġa kultura u interessati lill-parteċipanti kollha.  

MIX-XOGĦLIJIET TAL-KUNSILL 

Bi pjaċir ninfurmawkom li l-Berġa taż-Żebbuġ dalwaqt terġa tibda tiffunzjona wara li rranġajniha u investejna fiha biex tkun 
attrezzata għaż-żmienijiet tal-lum.  Fadal li jsir l-għerik tal-madum u li jitwaħħlu d-diviżjonijiet (partitions).  Nisperaw u 
nittamaw li l-aħħar irtokki jsiru ma jdumux għax dan huwa bżonn għar-residenti tagħna.  Mill-programm ta’ asfaltar ta’ toroq 
għadna kif tkellimna mal-kuntrattur u għandna l-kelma li fil-ġranet qrib ser tiġi rranġata Triq is-Sagħtrija.  Ser nieqfu 
temporanjament mit-Triq tal-Ħamra għax il-bżonn hekk jitlob.  Minn naħa tal-kisi bil-hot asfalt għadna għaddejjin bil-problema 
tal-kuntrattur li beda x-xogħol fi Triq iċ-Ċnus u ma kompliex.  Mill-banda l-oħra qegħda issir l-evalwazzjoni tat-tender il-ġdida 
tal-hot asphalt li meta skada l-ħin tat-tender waħda BISS intefgħet.  Irridu nistennew biex naraw kif ser tiżvolġi din il-
problema. 

MILL-PROGRAMM ECO GOZO 

Kif wieħed jista’ jinnota l-proġett imniedi mill-Ministeru għal Għawdex ta’ ECO GOZO u li l-Kumitat Amministrattiv għal 
Marsalforn ibbenefika minn għotja ta’ 70,000 ewro biex qiegħed jinbena l-ħajt tas-sejjieħ fi Triq il-Qbajjar issa mexa biċċa 
sew.  Dan l-aħħar il-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ ukoll applika biex ikun jista’ jwettaq proġett ieħor fejn inkunu nistgħu nibnu 
ħitan tas-sejjieħ taħt din l-iskema.  Id-deċiżjoni tal-Kunsill hija li nibnu u nirranġaw it-triq prinċipali miċ-Ċimiterju lejn iż-
Żebbuġ b’ ħitan tas-sejjieħ.  Nawguraw u nittamaw li dan il-proġett inkunu nistgħu nwettquh fil-ġejjieni qrib.  Ta min isemmi li 
l-lokalita’ tagħna barra dawn iż-żewġ proġetti qegħdin nibbenefikaw mill-bini ta’ Ġnien it-Tlett Għoljiet ġewwa Marsalforn 
taħt din l-iskema. 
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