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U SUBOTU, 21. VELJAČE 2015.

3. Choco & Wine fest u Brtonigli
Ne propustite 3. Choco &
Wine Fest - festival čokolade i
vina koji će se u Brtonigli održati 21. veljače.
Svi ljubitelji čokolade i vina
pozvani su na druženje i uživanje, pa će tako sladokusci i ljubitelji dobre kapljice i ove godine biti u prilici degustirati i kušati samo najukusnije što Brtonigla može ponuditi. Čokoladu i
slastice na bazi čokolade donose
gosti Festivala koji će predstaviti
čokoladne delicije, te razne druge proizvode sljubljene i povezane s čokoladom.

Čokolada i sport i ovog će
puta ići zajedno rukom pod ruku,
pa će jutarnji dio dana u Brtonigli
biti posvećen 5. izdanju sportske
manifestacije Brtonigla Adventure Trekk. Prijave i informacije za
sudjelovanje na natjecanju moguće su na www.trickeri.org.
Choco & Wine Fest održat
će se unutar prostorija zgrade
budućeg Muzeja vina i seljačkog stvaralaštva, te na prostoru
ispred same zgrade. Za najmlađe
je osigurana Choco animacija,
kao i besplatne dječje radionice.
Vidimo se u Brtonigli na 3.
Choco & Wine Festivalu!

SA SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA BRTONIGLA

Po pet tisuća kuna za novorođenčad
Na posljednjoj i pretposljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Brtonigle donesene su neke od važnijih odluka. Jedne od
značajnijih su i one vezane uz socijalni program u 2015. godini, pa će se tako temeljem
te odluke financijski pripomoći dvije socijalno ugrožene umirovljene osobe. Jednako tako, donesena je odluka o dodjeli studentskih stipendija za aktualnu akademsku

Bujština

godinu, što znači da će Općina i dalje pratiti
i potpomagati brtoniške studente.
Jedna od značajnijih odluka je i ona vezana uz ostvarivanje prava na pomoć za
novorođenčad, temeljem koje se odredio
i iznos od 5.000 kuna za svako novorođeno dijete na području Brtonigle. Pravo na
pomoć za novorođenčad ostvaruju roditelji novorođene djece, rođene od 1. siječnja

do 31. prosinca 2015. godine, hrvatski državljani, te oni koji u vrijeme rođenja djeteta i podnošenja zahtjeva imaju prebivalište
na području Općine Brtonigla i tu se obvezuju zadržati najmanje deset godina. Među
odlukama je i ona vezana uz zabranu izvođenja građevinskih radova na području općine za vrijeme turističke sezone, točnije od
1. lipnja do 30. rujna ove godine.
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