
Wirt iż-Żejtun fl-24 ta’ April, ippreżentat kopja 

tal-ktieb dwar il-Villa Rumana taż-Żejtun lil Dr 

Lawrence Gonzi, fil-kapaċità tiegħu ta’ Kap tal-

Oppożizzjoni. 

Rappreżentanti mill-kumitat eżekuttiv ta’ Wirt iż

-Żejtun iltaqgħu ma’ Dr Gonzi fid-Dar Ċentrali 

f’Tal-Pieta’.  Waqt din il-laqgħa l-membri tal-

kumitat spjegaw lil Dr Gonzi kif twaqqfet l-

għaqda u għaliex ġiet imwaqqfa.  Kien 

infurmat ukoll fuq l-attivitajiet organizzati minn 

Wirt iż-Żejtun u ġie mistieden ukoll għal attività 

fil-futur qarib. 

Min-naħa tiegħu Dr Gonzi kkummenta fuq il-

bżonn ta’ aktar għaqdiet volontarji bħal ma hi 

Wirt iż-Żejtun u kien impressjonat bil-kwalità u 

l-livell għoli tal-pubblikazzjoni ppreżentata lilu. 

ŻJARA LIL 

DR LAWRENCE GONZI 
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Aħbarijiet fil-Qosor 

 F’anqas minn sitt xhur, il
-komunità Żejtunija 
reġgħet inħasdet għal 
darb’oħra.  Wara li 
f’Novembru li għadda 
bkiet it-telfa tal-Viċi-
Arċipriet Dun René Cilia, 
nhar il-Ħadd 28 ta’ April 
wara nofsinhar tħabbret 
il-mewt tal-Arċipriet Dun 
Eric Overend fl-età ta’ 
47 sena.  Hu kien ilu 
arċipriet tal-parroċċa taż
-Żejtun għal dawn l-
aħħar għaxar snin fejn 
tulhom wettaq diversi 
proġetti utli.   

 Bi pjaċir inħabbru li 
grupp ta’ studenti tax-
xjenza mill-Iskola Sek-
ondarja Bniet, Kulleġġ 
Santa Margerita, taż-
Żejtun, ħadu l-ewwel 
premju fil-Ġimgħa tax-
Xjenza organizzata mill-
NSTF. Dawn l-istudenti 
bl-għajnuna tal-
għalliema tagħhom Ms 
Anthea Barbara għamlu 
analiżi xjentifika dwar l-
impatt ta’ erbiċidi fuq il-
ġebla Maltija u studjaw 
b’mod partikolari x’im-
patt jista’ jkollu l-użu ta’ 
dawn l-erbiċidi fuq il-
fdalijiet tal-Villa Rumana 
taż-Żejtun. Din tinsab fil-
konfini tal-iskola 
tagħhom stess. 

                  
                  

Matul dawn l-aħħar ġimgħat, Wirt iż-Żejtun 

semgħat li l-Kunsill Lokali qiegħed jaħdem 

sabiex jara li jsir l-iżvilupp ta’ triq ġdida li se 

taqsam minn Triq Ħaż-Żabbar għal Triq il-

Falkunier minn nofs Ħajt il-Wied. 

Għalkem il-proposta ta’ din it-triq issemmiet b’xi 

mod fil-program elettorali tal-kunsill elett, bħala 

għaqda li dmirna huwa li nħarsu l-wirt kulturali u 

naturali ta’ Beltna ma nistgħux nibqgħu siekta u 

ma nurux it-tħassib għal proposta bħal din. 

Forsi wieħed jista’ jargumenta li din il-proposta 

tinsab miktuba fil-pjan lokali maħruġ mill-MEPA, 

iżda tajjeb li wieħed jiġbed l-attenzjoni li l-MEPA 

ma stqarritx li din it-triq għandha ssir bilfors, iżda 

kitbet li wara proposta li saritilha mill-Kunsill 

Lokali taż-Żejtun, il-ftuħ ta’ din it-triq jeħtieġ aktar 

studju profond biex wieħed jifli sew kemm l-

impatt ambjentali li jista’ jkollha proposta bħal 

din, kif ukoll x’benefiċċji jista’ jkun hemm fl-

imaniġġjar tat-traffiku jekk tinfetaħ din l-istess 

triq. 

Wirt iż-Żejtun tinsab imħassba għal żewġ 

raġunijiet.  Dan il-wied jinsab miżgħud b’ammont 

kbir ta’ siġar li huma protetti fosthom siġar taż-

żebbuġ u tal-ħarrub, kif ukoll nistgħu ngħidu li 

f’dawn l-inħawi għandna parti sostanzjali mill-

aħjar raba’ li nsibu fl-inħawi rurali ta’ Beltna.  

Dawn l-inħawi tista’ tgħid ukoll li huma l-pulmun 

ta’ Beltna.   

Mill-esperjenza tal-passat riċenti, meta nfetħu 

toroq ġodda fil-periferija ta’ inħawi urbani, ftit 

wara l-ftuh ta’ dawn it-toroq dejjem kien hemm 

tendenza fejn żdiedet il-pressjoni sabiex jiġu 

estiżi ż-żoni ta’ żvilupp bi skuża ta’ 

razzjonalizzar.  Jekk jiġri hekk f’dan il-każ, l-

impatt negattiv ikun ferm akbar, dan għaliex 

mhux biss jinqerdu ammont akbar ta’ siġar 

protetti, iżda wkoll jinqered għal kollox wirt 

kulturali imprezzabbli li minnu ħa l-isem l-istess 

post.  Ftit jafu li f’dawn l-inħawi l-periferija urbana 

tmur lura għall-perjodu medjevali, fejn il-ħitan tad

-djar li jħarsu fuq il-parti rurali jirrepplikaw speċi 

ta’ ħajt fortifikat.  Xi ħaga li tant kienet meħtieġa 

fiż-żminijiet li nbnew dawn l-istess djar. 

Għalek Wirt iż-Żejtun qed titlob lill-Kunsill Lokali 

taż-Żejtun sabiex f’ġieħ il-ħarsien tal-wirt kulturali 

u naturali ta’ Beltna ma jkomplix miexi bil-pjanijiet 

tiegħu sa biex tinfetaħ din it-triq. 

INSALVAW  

ĦAJT IL-WIED 

Is-sbuħija ta’ Ħajt il-Wied fi sbieħ il-jum 



                  

      żomm kuntatt magħna fuq żomm kuntatt magħna fuq  

Is-sit elettroniku ta’ Wirt iż-Żejtun, int dħalt fih? www.wirtizzejtun.com 

                  

Nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Lulju se nkunu qed intellgħu għat-tielet darba “Lejla fil-Ġnien tal-Kmand”.  Din is-sena 
ser inkunu qed insellmu lil politiku, arkitett u inġinier Żejtuni, Mikiel Cachia, li kien l-arkitett tal-istess ġnien.  
Matul din il-lejla stedinna lir-riċerkatur is-Sur Liam Gauci li ser jagħmel preżentazzjoni dwar l-irwol ta’ 
Cachia bħala politiku u mexxej tal-Maltin waqt u wara l-imblokk tal-Franċiżi.  Stedinna wkoll lil Perit André 
Zammit li se jitkellem dwar Cachia bħala arkitett u inġinier. 
 
Żgur li din il-lejla li se tehodna lura taħt tliet saltniet, se tkun waħda informattiva u interessanti, b’mod 
speċjali għal dawk li jħobbu l-istorja. 
 
Din l-attività ser tibda fis-7:00 ta’ filgħaxija.   

12 TA’ LULJU 2013: LEJLA FIL-ĠNIEN TAL-KMAND  

INGĦAQAD MAGĦNA BIEX INSALVAW ĦAJT IL-WIED 

ATTIVITAJIET LI KELLNA FIL-ĠIMGĦAT LI GĦADDEW 

17/3: Ħarġa mas-subien tal-MUSEUM 14/4: Mixja “Iż-Żejtun fi żmien il-Franċiżi” 

28/4: Mixja “Discover iż-Żejtun” 2/6: Żjara lis-sit Tas-Silġ 


