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Приједор добио Грчки кутак

НЕРАСКИДИВО ПРИЈАТЕЉСТВО ДВА НАРОДА
ПРАВИХ
дочити томе какви су то осјећаји и
емоције грађана Приједора према
ПРИЈАТЕЉА
мојој земљи. Ово је осми по реду
Грчки кутак у БиХ и поносни смо на
то”, истакао је Папандреу.
ЈЕ МАЛО
Приједор је захвалан грчком народу за помоћ коју су нам пружа-

Новинар Бранка Дакић

Ако се неко пита да ли постоје пријатељста која трају
деценијама, па неријетко и
вијековима, ево и одговора.
Да. Има их. Свједочи томе
најфинија спона пријатељства између Срба и Грка. Показало се то на прави начин
у минулом рату. Онда када
су управо из Грчке стизали
бројни пакети за породице
у Српској,чији су очеви страдали у ратним дејствима.
Па, онда и када су бројне грчке породице постале сигурно уточиште за српску дјецу.
О Грчкој се тад причало с посебном пажњом, али временом је то престало, све док
се није окупила група ентузијаста, оних који нису заборавили помоћ и подршку
Хелена. Оних чија је љубав
према овој земљи и народу неизмјерна. Основали су
Грчки кутак у Приједору, с
циљем његовања грчке традиције, културе, обичаја и
језика.Формирано је и Удружење "Српско-грчко братство и јединство",чији ће чланови кроз разне активности
Грцима показати да се још
добро сјећамо пажње коју
су нам несебично поклањали. Одужити им се, на исти
начин, вјероватно не можемо, али захвалост свакако
можемо показати. И, никако
не смијемо заборавити, ко
је уз нас када је најтеже. Таквих је мало. Чувајмо их.

Грчки кутак
Текст: Бранка Дакић
фото: gradprijedor.org

жења грађана “Српско-грчко братство и пријатељство”.
Отварању грчког кутка присуствовао је и амбасадор ове земље у
БиХ, Димитрис Папандреу. Није
крио понос начином на који је дочекан у Приједору. Како каже, љу-

Нераскидиве нити пријатељства
два народа нарочито су дошле
до изражаја током и послије рата
у БиХ, када су бројне породице у
Грчкој пружиле сигурно утичиште дјеци из Републике Српске. И,
тако им обезбиједили безбрижно дјетињство. Многи од њих су
се и школовали у земљи Хелена.
Стекли пријатеље за читав живот, а Грчку завољели као своју
земљу.

Српски и грчки народ имају нераскидиво пријатељство. Повезани смо историјом, културом и
обичајима. Поручено је ово са отварања Грчког кутка у Приједору.
Кутак је први пројекат новооснованог Удружења "Српско-грчко братство и пријатељство", а циљ је да
се одржи веза са братским нам народом, те да Приједорчани имају
мјесто гдје ће учити грчки језик и
боље се упознати са грчком културом.
“Овдје ће се одржавати курс грчког језика, а настојаћемо и да
се побратимо са грчким градом
Патрас, родним градом амбасадо- Са отварања
ра Папандреуа. То је и град у којем
сам ја, као дијете погинулог борца завршио други разред основне бав према грчком народ осјећа се ли када је било најтеже, током и
послије рата, каже градоначелник
школе”, рекао је предсједник Удру- на сваком кораку.
“То је био прелијеп осјећај, свје- Слободан Јавор. Ово је пријатељство које морамо неговати, поручује
он.
“Посебно смо захвални оцу Партенијусу, који је, заиста, много
помогао, нарочито дјеци чији су
очеви уградили животе у темеље
Републике Српске. То су најтежи
тренуци у историји српског народа. Сјећам се тог периода. Срећан
сам што се окупио тим људи који је
препознао значај овог кутка”, додао је Јавор.
Ускоро би требао почети курс грчког језика, а часови ће се одржавати у Грчком кутку, у Гимназији
"Свети сава". Удружење "Српскогрчко братство и пријатељство"
Торта са заставама двије земље
планира и броје друге активности.

Позната имена свих будућих посланика
Народне скупштине РС
Текст: К.В.

На основу пребројаних 97,32%
гласова за Народну скупштину
Републике Српске, већ се назире
дефинитивни 11. сазив највишег
законодавног тијела Српске.
Подсјећамо да Народну скупштину РС чине 83 посланика, од којих
60 улазе директно, а 23 улазе путем компензације.
Тако су из Изборне јединице један

директан мандат освојили актуелни посланици СНСД-а Драгослав
Кабић и Дражен Врховац (директор ИРБ РС) и Александра Ступар
Радић, из СДС-а Маја Драгојевић
Стојић, док се у посланичке клупе враћа Миланко Михајилица
(ПДП), а посланик ће бити Месуд
Трњанин из Покрета за државу,
те Дарко Бањац (НПС) и Драган
Брдар (ДНС), који у Народну скупштину улази путем компензације.

Зграда Народне скупштине РС

www.kozarski.com

Републички и градски подстицаји утичу на рентабилност јесење
сјетве

ОЧЕКУЈЕ СЕ ПОВЕЋАЊЕ СЈЕТВЕНЕ
ПОВРШИНЕ

Текст: Деборах Совиљ

Припреме за овогодишњу јесењу сјетву
су у току. Уз подстицаје
ресорног министарства
и Града Приједора, за
очекивати је да ће доћи
до повећања сјетвених
површина. На подручју
Приједора највише се
сије пшеница, на око
хиљаду хектара, а потом слиједе тритикале
на 600 те јечам на 400
хектара. Право на подстицаје Града за сјетву,
како у прољеће тако
и на јесен, имају и нерегистрована
пољопривредна газдинства.
Подстицаји износе до
50 одсто по рачуну који
им приложе пољопривредни произвођачи ,
напомињу у надлежном одјељењу.
"Ово је једина мјера
гдје Град даје подстицаје и нерегистрованим пољопривредним
газдинствима, баш због
тога како би се посијале што веће површине,
у прољеће и јесен, и
како би обезбиједили
што више хране за ло-

Пшеница је стратешка култура

кално становништво",
рекао је Данијел Егић,
начелник
Одјељења
за пољопривреду и
рурални развој града
Приједора.
Из ресорног министарства
најављују
повећање буџета за
пољопривреду те да ће
кроз подстицајне мјере
наставити да подржавају пољопривреднике.
Пшеница је стратешка

култура и не би требало да буде бојазни у
производњи за идућу
годину, док ће и јечам
и раж бити посијани у
планираним сјетвеним
површинама.
"Мислим да ћемо бити
у просјецима које смо
имали, а то је да ће се
пшеница посијати на
неких 40.000 до 45.000
хектара и можемо очекивати уобичајену го-

дину у производњи
пшенице, што је битно", истакао је Горан
Бурсаћ, помоћник министра пољопривреде
РС.
Очекује се да ће, уз подстицаје Министарства
и Града, јесења сјетва
бити рентабилнија, што
би се требало одразити
и на повећање сјетвених површина на подручју Приједора.

УМАЊЕНИ ПРИНОСИ КУКУРУЗА
Текст: Зоран Јелић

Берба кукуруза у пуном је јеку широм Републике Српске. Пољопривредници,
због
дуготрајне суше, могу
очекивати ниже приносе и до 30%, у зависности од типа земљишта.
Мање приносе ове године има и Предраг

Суша узела данак

Гњатовић, који је кукуруз засијао на више од
4 хектара. Kад све дода
и одузме, на нули је што
се тиче ове житарице.
„Суша је узела свој данак, имамо неких 3035% мањи род. Сад
настојимо да сјетвом
пшенице и јечма то некако надокнадимо. Шта
ће бити и како ће бити,

то ћемо видјети“, каже
Гњатовић.
На почетку бербе кукуруза, из ресорног
министарства су рекли
да очекују да приноси
буду мањи и до 30%,
те да ће се у просјеку
брати између четири и
пет тона по хектару. Све
зависи од локације, али
генерална оцјена је да

су и у Приједору приноси нижи, речено је из
градског Одјељења за
пољопривреду и рурални развој.
„На оним тежим земљиштима, која дуже
задржавају влагу, приноси су мало бољи,
док је на пјесковитим
и водопропусним земљиштима ова година
била јако лоша. Пољопривредници, поготово
фармери који имају рогату стоку и који производе млијеко, морали
су да искористе у силажу доста површина
које су биле намијењене за бербу у зрну или
клипу“, рекао је Данијел Егић, начелник
Одјељења за пољопривреду и рурални развој.
Стрна жита су дала
добре приносе, кажу
ратари, па се увелико
припремају и за јесењу
сјетву.

СТАВ

DRU[TVO 3.

НИЈЕ СВЕ У
"ОБЛАЧЕЊУ"....
Припремила: Мира Згоњанин

Мој најбољи друг током студирања био је Неша Пироћанац.
Нимало шкрт, мада им то иде
уз матични број, он очито није
био типичан представник свог
краја. Ни изгледом, ни карактером. Дакле , студирали смо
заједно. И другарски заједно дијелили студентске собе.
Заједно учили, спремали испите, полагали их, али и падали,
у студентској мензи дијелили
порцију на пола, размјењивали бон за купање. Дијелили
смо и људе с којим се дружимо.
Тај мој друг Пироћанац био је
страшно шармантан, паметан,
бисерно елоквентан и по мојим
тадашњим критеријима врло
успјешан, јер је у оно вријеме
без било какве везе, ( а било их
је и тада) себи осигурао посао
у другој најтиражнијој дневној
југословенској новини. И НИН
га је тражио, а ја била помало
љубоморна на његову лакоћу
писања коју је, као да ствља
тачку, савршено обликовао осмијехом. Тај мој друг био је ружан као мрак( неће се ваљда
наљутити!). Ситан, неугледан,
с танком косицом до рамена
био ми је најљепши док смо у
некој тамо кафанчуги у Београду, за коцкастим столњаком,
дијелили ракијицу и кисели
купус за мезе. Онај с алевом
паприком преко. Тај мој друг
Пироћанац покушао је да ми
објасни да су цревца на жару
наднаравна деликатеса, ( а послије студентске мензе) збуњен
што на његову делицију гледам
с подозрењем. У вријеме нашег дружења мој друг одвајао
је најбоље београдске рибе.
Биле су луде за њим и поносне што су у његовом друштву.
Никад , па ни послије у повременим разговорима, а памтим
један кад ми је озбиљно, током
рата поновио да увијек могу
рачунати на њега, уколико одлучим да одем, о њему нисам
размишљала као о физички
ружном човјеку. Како год био
ми је страшно лијеп. Послије
нисам имала среће да упознам
људе сличне њему, али научила јесам да људе не мјеркам по
изгледу, облачењу, брендираној гардероби, броју естетских
захвата, фризури и сличном...
што на крају и није живот. Осим
уколико све то није у другом, а
у првом плану бар дјелић оног
што је имао тај мој Пироћанац.
Имала сам срећу да то научим у
неким најпожељнијим годинама, неки нажалост нису, а неки
на њихову несрећу никад неће.
Штета!

14. октобар 2022.

4. INTERVJU

Недељка Вуковић, од спорта до науке

МНОГА ДРУШТВА
МИЈЕЊАЈУ
ТРАДИЦИОНАЛНИ СТАВ
О УЛОЗИ ЖЕНЕ
Иако су промијенили више међународних адреса, Недељка Вуковић
и њен супруг Владо скрасили су се у његовом родном Приједору, у
жељи да се озбиљније посвете развоју одбојке у овом граду. Позив
из Одбојкашког клуба “Приједор” био је пресудан и због тога су обоје
своје играчке и тренерске каријере наставили овдје. Планирали су да
то буде на период од двије године, међутим, у Приједору су већ преко
двије деценије. Недељкин супруг остао је у одбојци, док је она успјешно запловила научним водама, с тим да и даље настоји да допринесе
унапређењу спорта.
Пандемија вируса корона обиљежила је цијели
свијет. Ни ми нисмо били
поштеђени.
Неријетко
су управо спортисти прележали тежу клиничку
слику, а неки, нажалост,
и подлегли овом вирусу.
У том контексту, како постићи „у здравом тијелу,
здрав дух“?
- Спорт као помоћ организму да лакше превазиђе физичке и психичке баријере
је здрав и препоручљив и
треба, у одређеном интензитету у односу на године
спортисте, да траје цијели
живот. То подразумијева
да упражњавате спортску активност у оноликом
обиму до када вам она
представља задовољство
и да прекинете када таква
активност постане терет
за тијело и психу. Спорт
као професија, у којој ви
зарађујете за живот и која
има вијек трајања до момента када више ни један
клуб није заинтересован
за ваше услуге, веома често код спортиста изазове
потребу за помагалима
која ће омогућити већу издржљивост и снагу. Многе
рекламе промовишу употребу разних препарата за
повећање издржљивости,
снаге или мишићне масе,
а да се при томе не предочавају ризици које употреба таквих средстава носи.
Та појава је у многим случајевима била важан фактор када је смањена снага
организма да се брани од
болести, а ковид је нажалост то показао, и када је
леталан исход веома често
био посљедица употреба

или препарата за појачану
издржљивост код спортског напора или наркотика
који пружају такав осјећај.
Веома је важно младима
предочити ризике употребе оваквих средстава.
Радили сте на здравственом описмењавању спортиста у Приједору. Колико је та тема наишла на
плодно тло?
- Осмислила сам упитник
за приједорске спортисте
и поражавајуће је било
то што је на питање да ли
користе антибиотике код
упале мишића при појачаном тренингу у припремном периоду, око 30
одсто њих дало потврдан
одговор. Схватила сам да
велики број спортиста не
зна шта је антибиотик, не
зна да тиме себе доводе у
ситуацију да стварају резистентност организма на те
лијекове и запитала сам се
откуд њима антибиотици
када се у апотекама добијају само на рецепт. Тада
сам одлучила да то своје

,,

Текст: Деборах Совиљ

истраживање претворим
у пројекат о здравственом
описмењавању спортиста
нашег града.
Реците нешто више о Вашој докторској тези?
- Магистрирала сам тему
јавног здравља и дужи низ
година професионално се
бавим утицајем воде за
пиће на здравље популације, те сам примијетила да постоји проблем у
тој области који значајно
оптерећује процес производње воде за пиће, а
да за њега нема довољно
поузданих података да је
истинит. Група америчких
истраживача открила је
1974. године, да у води за
пиће која се хлорише настају, уз присуство одређених супстанци, једињења
за која су они устврдили
да изазивају карцином
код огледних животиња
и то најчешће карцином
мокраћне бешике. Закључили су да је утицај тих
супстанци идентичан на
људе. Године 1986. група

С обзиром да сте се ангажовали и у политици, шта је то што треба учинити да би
грађани живјели боље и остајали на овим
просторима?
- Прво што мислим да треба учинити јесте
да се било која политичка структура, изабрана слободном вољом грађана, може
на брз и једноставан начин промијенити
уколико већина грађана референдумом
утврди да те политике и стратегије не задовољавају њихове потребе. За такве односе
потребно је да свијест грађана о важности
провођења политика обећаних у предизборним кампањама буде на нивоу који је
далеко виши од овога сада. Ти процеси су
могући само у времену у коме се грађани осјећају безбједно на простору у коме
живе, да се осјећају сигурни финансијски и
материјално и да остану ту.

Балкански простори не прате свјетске трендове

младих научника је поновила то истраживање и открила погрешку у методологији својих претходника.
Објављивањем резултата,
довели су до конфузије у
доказима о утицају воде
за пиће оптерећеном тим
супстанцама на настанак
карцинома код људи. СЗО,
а касније и ЕУ, својим је
чланицама, па тако и БиХ,
прво као препоруку а касније и као обавезу, наметнула своје норме у води
за пиће, не узимајући у
обзир доказе из 1986. Као
докторанд Медицинског
факултета у Бања Луци,
одлучила сам да се сама
позабавим истраживањем
медицинских доказа који
поуздано доказују тврдњу
да вода у којој је доказано
присуство анализираних
супстанци може да доведе
до појаве карцинома мокраћне бешике. Надам се
да ћу са својим ментором,
професор Ђуричићем, који
је шеф патологије на Институту за мајку и дијете
у Београду, допринијети
настојању да се, на основу анализе медицинских
доказа, исправи очито погрешна тврдња везана за
присуство ових супстанци
у води за пиће, чиме се та
вода сврстава у ризичну.

тема полне дискриминације, многима, па и женама, диже се коса на глави,
јер их то асоцира на причу о феминизму. Ваше
мишљење о томе?
- Свијет је данас, можда
више него икада, препун
храбрих,
проницљивих,
елоквентних и нацији и
држави оданих жена, а то
није заслуга феминисткиња него рада на себи.
Да би постојала породица, неко мора да јој буде
посвећен, а природа се
побринула
створивши
код жена урођени осјећај
материнства за ту посвећеност, бар код велике
популације жена. Та посвећеност је код мушкарца историјски и вјештачки
створила осјећај да ми то
морамо и да у животу жене
нема простора за друге велике животне изазове. У
многим друштвима данас,
мијења се такав став о мјесту и улози жене, а муж
или радни колега је само
друга половина у ономе
у чему учествујете. Балкански простори не прате
свјетске трендове и проћи
ће много година док ухватимо корак са временом.
Разлози за то се огледају у
наслијеђу времена у којима су битке за голи живот
били једина и најважнија
Каква је положај жене у стратегија опстанка људи
друштву? Кад се помене на овим просторима.

www.kozarski.com
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Обиљежено 27 година од егзодуса Срба из Санског Моста

ИМА СЈЕЋАЊА И РАНА КОЈЕ НЕ ПРОЛАЗЕ...

Спуштање цвијећа и вијенаца с градског моста

Спуштањем
цвијећа
и
вијенаца
са
градског моста
у ријеку Сану,
у Приједору је
у понедјељак
обиљежено 27
година од егзодуса Срба
из Санског
Моста.
И а к о
кажу да
вријем е
лије-

чи све, има сјећања и рана
које не пролазе, кажу избјегли Сањани, од којих
су неки, осим огњишта,
тог дана изгубили и најмилије. Бошко Крагуљ
дошао је на градски мост
да, као сниматељ Телевизије Приједор, забиљежи
још један догађај у нашем
граду. Међутим, за њега
је то било много више од
радног задатка. Избјегли
Сањани који су се окупили
на обиљежавању ове годишњице, нису били свјесни да је Крагуљу задрхтала рука и грло се стегло.
Крагуљ као осмогодишњак био у избјегличкој колони
А разлог је био тај што је,
као осмогодишњак у изУ Санском Мосту раније је живјело 27.000 бјегличкој колони, све то с
Срба, а након рата вратило их се тек 1.500.
њима проживио.

иницијативу Организације
заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила
града Приједора.
"Многим догађајима у
нашој историји није се
приступило на адекватан
начин, већ су кориштене лажи", сматра Здравка
Карлица, предсједник Организације заробљених и
погинулих бораца и несталих цивила града Приједора.
Потпредсједник ове организације, Славиша Књегињић, рекао је да је у егзодусу из Санског Моста,
три стотине Срба побијено,
40 српских села с подручја
Санског Моста порушено,
као и 38 вјерских објеката.
"Такође су сва гробља била
девастирана. То је званична оптужница Тужилаштва
БиХ против команданта 5.
корпуса Армије БиХ, Атифа
Дудаковића из које је јасно
шта се све дешавало", рекао је Књегињић.
Обиљежавању годишњице
егзодуса Срба из Санског
Моста присуствовало је
руководство Града Приједора те представници јавног и политичког живота.
"Овај мост на ријеци Сани
значио је пут слободе и
спаса. Многи од избјеглих
Срба овдје су нашли своје
уточиште и наставили живот у Приједору, граду толеранције, мира и суживота. Желимо да пошаљемо
поруку да се ово више никада и никоме не деси",
рекао је Драгослав Кабић,
посланик у НС РС.

"Није лако, послије свих
тих година, присјетити се
свега што се десило тог
десетог октобра. Био сам
са својима у њиви и брали смо курузе, кад су нам
рекли да је Сана пала и
да морамо бјежати. Побјегли смо аутом и трактором дјед, бака, моји
родитељи, старији брат и
ја. Тада нисам био у потпуности свјестан свега што
се дешавало, али оно што
је било најтеже тог дана је
смрт моје деветогодишње
нерођене сестрице коју је
убила граната", присјећа
се Крагуљ.
Сјећање на егзодус Срба из
Санског Моста већ десет Текст: Деборах Совиљ
година се обиљежава на

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ОД ОСНИВАЊА ТРЕЋЕГ БАТАЉОНА 43. МОТОРИЗОВАНЕ БРИГАДЕ

ЈЕДНА ОД НАЈУСПЈЕШНИЈИХ БРИГАДА
Текст: Бранка Дакић

У Позоришту Приједор одржана
је свечана академија поводом
30 година од формирања Трећег
батаљона 43. моторизоване бригаде. Ријеч је о јединици која је
од почетка до краја рата успјешно извршавала све задатке и суочавала се са бројним недаћама. Припадници овог батаљона
данас се с поносом сјећају тих
времена.
"Ратовали смо на изузетно много ратишта. Гдје год је била потреба, слао нас је Први крајишки
корпус да помогнемо и ми смо
то све завршавали", подсјетио
је командант овог батаљона,
Драшко Вујић.
Била је ово једна од најуспјеш-

нијих јединица током рата, тврди
Ранко Колар, вршилац дужности
начелника Одјељења за борачкоинвалидску заштиту Града Приједора.
"Имао сам прилику да често будем са њима у дејствима. То су
све били искусни и добри борци.
Захвалани смо свим припадницима батаљона, а нарочито онима који су дали животе за Републику Српску", додао је он.
Поводом три деценије од формирања поменутог батаљона, у
Цркви светог пророка Илије на
Уријама служена је литургија,
а након тога у прохијском дому
уприличена је изложба ратних
фотографија.

14. октобар 2022.
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Исповијест Приједорчанке која је побиједила карцином дојке
Октобар је мјесец који је посвећен здрављу жена. Читав мјесец
је у знаку ружичасте врпце која представља борбу против рака
дојке. Циљ је усмјерити пажњу на рану детекцију обољења,
његов третман као и хуману и квалитетну његу обољелих.
Текст: Бранка Дакић

Шездесетогодишња Биљана Кунић побиједила је
карцином дојке. Симптоми константног умора
прије нешто више од годину дана натјерали су
је да изврши детаљан
здравствени преглед.
Ни слутила није да ће
дијагноза бити тумор
дојке. Реалност је, признаје, тешко прихватила. Ипак, није јој преостало ништа друго него
да се суочи са проблемом и започне лијечење,
које је било исцрпљујуће
и мукотрпно.
" Осјетила сам умор
и имала осјећај
да нешто није у
реду. Пошто
с а м

За све даме и Биљана
има јасну поруку ИЗДВОЈИТЕ
ВРИЈЕМЕ ЗА
РЕДОВНЕ
ПРЕГЛЕДЕ, ЈЕР ОВА
БОЛЕСТИ НЕ БИРА.
"Порука дјевојкама
и женама је да на
вријеме одлазе на
прегледе.Ова болест
не бира, јер поред
мене су сједиле
и дјевојке од 25
година и примале
хемиотерапију.
Апел на државу је
да уведе обавезан
преглед за жене, јер
дуго се чека", истиче
наша саговорница.

НЕМА БЈЕЖАЊА, НЕМА
СКРИВАЊА , БОЛЕСТ
МОРАШ ПРИХВАТИТИ И
НОСИТИ СЕ С ЊОМ

имала у породици један случај карцинома
дојке, отишла сам на преглед. Била сам у шоку
кад су ми рекли да имам карцином, нисам то у
почетку прихватила. Почело је лијечење, које
није било нимало лако. Примила сам осам
хемиотерапија, а онда сам имала операцију.,
прича Биљана којој је након неколико хемиотерапија почела да опада коса.“Болио ме
је корјен косе, кад легнем спавати, као да на
ексере лијежем. Тако је било. Онда је почела
опадати, у праменовима. Ту част да ме ошиша дала сам мом супругу. „, каже шармантно
ова Приједорчанка која никад није носила перику. „Нисам имала шта да скривам, нисам се
стидјела. Али су људи бјежали од мене. Ваљда
су то неки лични страхови. Разумијем , јер сам
их и ја раније имала.То ми је разумљиво, али у
свој глави мораш разлучити основно, да нема
бјежања, нема ни скривања. Болест мораш
прихватити и носити се с њом. „, искрена је
Биљана која сад има дивну кратку фризурицу. Коса је почела да расте, ни турбан више не
носи.“ У овој болести најважније је разумијевање и љубав твојих најближих. Мада је понекад тешко разумјети,ипак сам се најбоље
осјећала у онколошкој чекаоници. Ту смо сви
исти, разумијемо се, знамо шта осјећамо
и кроз шта пролазимо. Ту смо сви једнаки“,
каже Биљана. Данас се осјећа добро, али
својим суграђанкама, оним који се боре или
су побиједиле карцином дојке поручује да
никад не забораве кроз шта су прошле и да
мисле на себе“. „ Да науче да воле себе,
јер ако тако раде и другим ће бити добро.“,
каже на крају ове потресне приче.
ПОЖЕЉНА ПРЕВЕНЦИЈА
Превенција је више од пола здравља,
поручују љекари. Уколико се открије на
вријеме, малигни тумор је изљечив.
"Ако се малигни тумор открије на вријеме,
он је изљечив. Ако се не открије на
вријеме, терапија је мукотрпна и тешка.
Све што се открије правовремено је добро
и могућности изљечења су велике", тврди
Владимир Бабић, љекар у Дому здравља у
Козарској Дубици
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Никола Дуновић, син Мајке Храброст напунио десет година

ЖЕЉА МИ ЈЕ ДА ИМАМ СВЕ ПЕТИЦЕ У
ШКОЛИ, КАО И МОЈА МАМА

Причу о Јелени Трикић чуо је цијели регион. Јелена је одбила лијечење тумора на мозгу како би одржала трудноћу и на свијет донијела бебу, малог Николу, након чега је преминула. Јеленин син је деветог
октобра одувао и десету свјећицу на торти уз жељу да, баш као и његова мајка, има све петице у школи.
ку, а Никола сестру. Нисмо
сви исти, али није рјешење
и затворити се. Мишљења
сам био да Никола не остане сам, да сутра када мене
не буде, има брата или сестру. Ко је родитељ, размијеће ме", каже Горан.
А живи Јелена. Живи у
Николиним очима, које
су пресликане Јеленине.
Живи у сјећању и опомени
за сваког од нас, кад год се
помене њена велика храброст и жртва.

Текст: Мирјана Шодић
Поносан је, каже, што је
син Мајке Храброст. "Моја
мајка је била лијепа и добра. Имала је све петице
у школи. Моја мајка је завршила и факултет. Зато
ћу се и ја трудити да имам
све петице у школи. А кад
порастем бићу полицајац",
каже Никола, весели и разиграни дјечак, пун живота
и оптимизма.
Десети рођендан прославио је код куће, а изненађење су му приредили
учитељица и другови из
разреда. Уз поклон, конфете и торту Никола је још једном одувао десет свјећица
уз исту жељу. Омиљен је
међу другарима, одличан
и талентован ученик петог
разреда Основне школе
"Десанка Максимовић".
"Једно дивно дијете, којег
је задесила тужна судбина,
да рано остане без мајке.
Заједничким снагама трудимо се да му пружимо
топлину колико год је то
могуће. Никола је диван
дјечак, дражесно и мило
створење. Пет година сам
његова учитељица и колико га више учим, више
о њему и сазнајем. Много
је талентован, лијепо пјева, рецитује, глуми... Одговоран дјечак обожаван
у одјељењу", каже Николина учитељица, Данијела
Бојановић.

Никола са оцем Гораном

А жеља има милион, каже
с поносом Николин отац,
Горан Дуновић. Драго му
је што је његов син данас
здрав дјечак, јер је пријевремено рођен, што воли
дружење и што испуњава
своје обавезе.
"Није захтјевно дијете, али
трудимо се да му испунимо то што можемо. Никад
му нећемо моћи надокнадити празнину мајке, што
врло често и осјетимо код
њега, али живот иде даље.
Трудимо се сви да му будемо при руци. Иако је још
мали, свјестан је Никола
свега, често одемо у Др-

вар, посјетимо баку и деку,
одемо на Јеленин гроб, запалимо свијећу, положимо
цвијеће", каже Горан.
Како године пролазе, Горан каже да са много јачим емоцијама гледа на
поступак и жртву покојне
супруге.
"Како вријеме пролази све
ми то страшније изгледа. У
том моменту нисмо могли
пуно размишљати, борили смо се и гледали шта
даље. Али сада на све то
другачије гледам. Када би
опет то доживио, искрен
да вам будем, не бих могао издржати. То не може

да се заборави, с тим
ћемо да живимо цијели
живот, Јелена је поднијела велику жртву",
каже Горан.
Каква год га судбина у
животу задесила, човјек
мора да иде напријед,
поручује Горан. "Било
је тешко, али мени
је наше дијете
дало снагу. За
њега живим и за
њега се борим.
Никола је био Јеленина највећа
жеља. Поново
сам се оженио,
добио сам кћер-

Дјечији вртић у Дрвару, гдје је рођена Јелена Трикић носи
назив Мајка Храброст, као и једна од бањалучких улица. А
ускоро ће бити постављена и биста Мајке Храброст испред
породилишта на Универзитетско-клиничком центру у
Бањалуци.

Изнанеђење за десети рођендан у школи

Весео и разигран дјечак

14. октобар 2022.
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Вишак килограма је прије свега здравствени проблем

ОДВИКНИТЕ СЕ НОЋНОГ ЗАВИРИВАЊА У ФРИЖИДЕР
Текст: Ведрана Нишевић
Марина Стојнић прије пет
година одлучила је да из
коријена промијени своје
животне навике. На чињеницу да је тад имала 103
килограма сада је подсјећају само старе фотографије. Захваљујући тренизима и здравој исхрани
Марина је изгубила чак 30
килограма. Жељу да збаци килограме и поради на
здравим навикама живота
добила је у тренутку када
је осјетила да дебљину не
примјећује само она.
''Одлучила сам се, јер сам
првенствено имала проблем са облачењем гардеробе. Одем у шопинг и
осјећам се лоше и нимало
угодно у својој кожи. . Друга ставка је била кад сам
из физичког добила тек

Mарина Стојнић

Здраве навике и физичка активност дају резултате

двојку. У том тренутку осјетила сам понижење и то
је била прекретница када
сам одлучила да порадим
на свом физичком изгледу
'', додаје Марина.
Вишак килограма може
да изазове бројне здравствене проблеме, као што
су хипертензија, дијабетес,
кардиоваскуларна
обољења, али и збрку са

липидима. Све то, сматрају
стручњаци, може довести
и до много већих здравствених компликација.
''Све ове болести велики су
проблем, јер су хроничне
и доводе до великих компликација. У свакодневној
пракси имамо све више
људи, млађе
животне
доби који су дебели. На-

ментално здравље, јер дебљина узрокује и комплексе. Најбитније је, савјетују
психолози суочити се са
проблемом и покушати га
што прије ријешити.
''Када ви примјећујете да
је одређени дио вас покривен проблемом, ви ћете
наравно осјећати угроженост с менталног аспек-

жалост, дебљина може довести до инфаркта, можданог удара, а и самим тим
створити велики проблем
у будућности '', истиче др
Весна Јелача, интерниста
дијабетолог у Болници ''Др
Младен Стојановић''.
Претилост често утиче и на

та. Најчешће на томе препознајемо проблем. Због
тога претилост захтијева
комплекснију интервенцију'', наводи Вања Дејановић, психолог психотерапеут Центра за заштиту
менталног здравља Приједор.
Порука Марине, али и
стручњака, за све оне који
имају проблем са вишком
килограма је да чоколаду
која ствара привремено
задовољство замијене јабуком . Из простог разлога, јер је здравија. Уколико пораде и на физичкој
активности и престану са
ноћним завиривањем у
фрижидер, сасвим сигурно ће у коначници имати
добре резултате.

Губитак килограма на здрав начин је дуготрајан процес који захтијева
посвећеност и истрајност, како у избацивању лоших навика у исхрани, тако
и лоших животних навика уопште. Немојте допустити да запоставите своје
здравље и тијело, не дозволите себи да не примјетите када вам се килажа др Весна Јелача,
повећава, крените са рјешавањем проблема на вријеме!
интерниста дијабетолог

Да нам град буде љепши

ЈЕСЕЊЕ УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
Текст: Бојана Мајсторовић

У току је јесење уређење
града Приједора. На јавним површинама радници
„Комуналног предузећа“
саде цвијеће, које је произведено у расаднику овог
предузећа.
Само ипред зграде Градске управе je посађено око
4.000 маћухица, док ће са
садницама на осталим јавним површинама тај број
бити много
већи.

Пословођа Радне јединице „Расадник и зеленило“
у Комуналном предузећу
Приједор Драгана Вукадиновић каже да поред тога
што саде цвијеће, радници
имају и друге активности
током јесењег уређења
града.
„Што се тиче „Расадника и
зеленила“ радови који се
обављају тренутно су грабљење лишћа
п о
зеленим

Mаћухице из расадника комуналног предузећа

Сади се цвијеће испред градске управе

површинама, дрворедима, сјеча сувих и дотрајалих стабала и орезивање
стабала. Пошто је јако
лијепо вријеме још увијек
траје сезона кошења“ -навела је Вукадиновићева.

У расаданицима овог
предузећа који су смјешетни у Пухарској, годишње
се произведе око 50.000
садница цвијећа. Већи
број сади се по јавним површинама, али се један

дио дијели током прољећног уређења града. Грађани увијек могу и да купе
саднице у овом расаднику. Једна маћухица кошта
пола марке.

www.kozarski.com
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На радост мјештана

ПРВА КЕСТЕНИЈАДА „ОЖИВЈЕЛА“ ЉУБИЈУ

У Љубији је одржана прва "Кестенијада". Овај јесењи плод који је
убран у чувеним љубијским кестењарима припремљен је на разне
начине. Нико радоснији од мјештана Љубије. Како кажу, била је ово
прилика да се друже, али и угосте бројне посјетиоце.
Текст: Мирјана Шодић

О

сим печеним кестеном, посјетиоци су
могли да се почасте
и делицијама бројних произвођача, али и да наздра-

ве домаћим купиновим
вином, са плантаже Бакира Бишчевића из Доње
Љубије. "Производим купиново вино, али и купинову ракију и џем. Ово ми
је први пут да излажем

На "Кестенијди" и купиново вино Бакира Бишчевића

своје производе и драго
ми је због тога", рекао је
Бишчевић.
Изложени су били и ручни радови, а није изостао
ни културно-умјетнички
програм, којег су за све
посјетиоце
приредили
чланови Удружења за очување традиције Приједор
и ученици Основне школе
"Младен Стојановић" из
Љубије.
Прву "Кестенијаду" организовала је Туристичка
организација Приједор у
сарадњи с Савјетом мјесне заједнице Љубија. "С
циљем да оживимо овај
крај, јер имамо толико
природног богатства у Љубији, које требамо искористити", рекла је вршилац
дужности директора Туристичке организације При-

Печеном кестену многи не могу одољети

једор, Лејла Муслимовић.
Манифестацију је подржала и Градска управа Приједор. "Желим да похвалим
иницијативу Туристичке
организације
Приједор.
Надамо се сви да ће ово
постати традиција", рекао

је замјеник градоначелника Приједора, Жарко
Ковачевић. То је и жеља
мјештана ове рударске
варошице. Да се наредне
године окупе у што већем
броју и да, како кажу, оживи Љубија.

"Код нас има пуно кестена, а никада досад
нисмо ту манифестацију одржали. Драго ми је
што је први пут одржана ове године. Пуно нам
то значи, да се у Љубији нешто дешава", рекла је
потпредсједник Мјесне заједнице Љубија, Весна
Шолаја.

Бранка Дошен-Кад хоби постане љубав

СТАЛНО ТРАГАМ, КОПАМ ТАЈ НЕКИ ДЕТАЉ КОЈИ
ЋУ ЗАБИЉЕЖИТИ

Текст: Мира Згоњанин

знати да је у свакој фотографији
"похрањена"та нека моја емоција.
Стално трагам , копам, тај моменат или детаљ који ћу забиљежити. Ту је и жеља да то што прије подијелим са својим пратиоцима,а
на концу и тај осјећај среће и
задовољства кад видим те похвале и позитивне коментаре. То ме
додатно мотивише“, прича Бранка
Дошен која ову фазу с фотографијом подводи под хоби и лијеп
експеримент у којем се труди да
донесе увијек нешто ново и занимљиво што ће оним који је прате задржати пажњу.
Фотографија јој је донијела и низ
бенефита. Упознала је нове људе,
„путује“ свијетом у њиховом
друштву, а с друге стране открила
је и туристичке потенцијале Поткозарја чијим природним љепотама се диве бројни Европљани,

С фотографијом је почела експериментисати прије непуних годину
дана. Данас је на Инстаграму, гдје
има профил под називом „Бранка
фотос“, прати је преко 4. 000 људи
из цијелог свијета, међу којим и
прави мајстори фографије, који
неријетко хвале њен рад. Слика
природу, а обиље инспирације
налази на Козари, Уни, Сани, неријетко и по околним селима. Оно
што други обично не примјећују,
њено око „биљежи“. „ Морам при-

„Иако сам сасвим случајно ушла у свијет фотографије и
можда открила један скривени талент, признајем да ме на све
што радим подстиче љував према природи. Она је за мене
непресушан извор инспирације. Друштвене мреже неријетко
су у служби неких ружних збивања, али у овом су више него
позитивне, у смислу склапања нових познанстава,размјене
мишљена,искуства, и што је најбитније једне лијепе промоције
и представљања окружења у којем живимо“, каже Бранка
која је и аматер у опреми јер, на чуђење многих, поготово
искусних фотографа који хвале њен рад, фотографије ствара
само с мобилним телефоном.

Бранка Дошен

али и људи преко „баре“.“Постоје
профили који преузму моје фотографије, подијеле их и то се даље
шири и одлази до огромог броја
људи.И нема боље промоције од
те. Неријетко ме питају гдје сам
то сликала, а обавезно иду и моје
препоруке да се то мјесто посјети. То је Уна,комплет Крајина и
њене љепоте, али и Мостар гдје
су настале неке од мојих најбољих
фотографија. И реакције су фантастичне.Не би вјеровали и више
него позитивне.Имамо шта да
представимо,толико смо богати
с природним љепотама да по реакцијама могу слободно рећи да
можемо ући у ужи избор топ дестинација. Не бих рекла је је ово
чудо, ми фотографи само користимо предности оног што нам је Богом дано“, каже Бранка. Осим што
су јој фотке преузели неки порта-

ли који се баве промоцијом туризма, оне су често и награђиване, а
жеља јој је да обиђе што више мјеста и да мјестима које ће сликати
да неки свој печат.

Водопад Блихе, аутор Бранка
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Јестиве гљиве и опасне двојнице – опрез при брању и куповини

ГЉИВЕ У НАЈГОРЕМ СЛУЧАЈУ
ДОВОДЕ ДО СМРТНОГ ИСХОДА

Текст: Ведрана Нишевић

Пантерова мухара, зелена
и бијела пупавка, бљувара,
само су неке од отровних
гљива које могу изазвати
велике здравствене компликације, али довести и
до смртног исхода. Грађани који у овом временском
периоду бораве у шумама,
често их беру, а да почесто
нису сигурни да ли су у питању јестиве гљиве. У забуну их доводи и то што су
отровнице скоро па исте
као јестиве гљве. Због тога
Приједорчани, бар они са
којима смо разговарали,
купују само сигурно, а то су
шампињони у паковању.
Они који су љубитељи и
других гљива осим шампињона, а нису вјешти у

томе да их самосталну
беру и разликују одлучују
се за куповину на Градској
тржници. Ту их више од
30 година продаје Ђорђе
Кљајић. Разлику између јестиве и отровне добро зна,
а најбољи доказ за то су му
његове муштерије које до
сада нису имале никаквих
проблема.
''Имам више врста гљива.
Сунчанице, трубе, вргање,
благве, лисичарке. Научио
сам кроз књиге, имао сам
књига доста како да их разликујем'', прича Кљајић.
Ризик да се отрујемо гљивама је огроман, сматра и
Роман Остојић који их познаје као самог себе. Додаје да људи нису свјесни
да се код отровне и јестиве скоро ни може увидјети

Ђорђе Кљајић на Градксој тржници гљиве продаје 30 година

Посебно се упозорава на зелену пупавку, врло опасну гљиву која расте на
свим мјестима и чија је смртоносна количина тек 20 грама. Јестиве лисичарке расту испод лишћа, док сличне отровне заводнице, којима је већ
било тровања и претходних година, расту бусенасто на пањевима. Рудњача која је јестива, мијеша се с отровном смрдљивом пупавком. За оне који
не знају, врло ризичне су бисерке јер се лако могу замијенити с врло отровном пантеровом мухаром. Код пантеровке, међутим, месо је увијек бијело, док код бисерке поцрвени.
разлика.
''Постоји једна гљива бисерка. Боја јој је крем, црвенкаста, а подсјећа на
пантерову мухару.Разлика
између пантерове мухаре
и бисерке је јако мала. 99%
гљива отровних одоздо су
бијеле, имају бијеле листиће и бијело стабло'', наглашава Остојић.
Симптоми тровања гљивама јављају се након неколико сати, а већином су

Др Борис Вујановић: Будите опрезни при избору гљива

то болови у стомаку, повраћање, мучнина, лоше
опште стање и дехидрација. Савјет љекара је, да
уколико дође до тровања
што прије реагујете и јавите се у прву здравствену
установу.
''Најважније је изазвати
повраћање и што прије
се јавити првом љекару.
Неријетко смо свједоци
да сваке године бар једна
особа заврши летално због
таквих ствари. Поручујемо
да се свако бави оним што
је научен или едукован, да
се не узимају те гљиве из
шуме, него на провјереним

мјестима'', истиче др Борис
Вујановић,
специјалиста
интерне медицине.
На крају се поставља и питање, да ли надлежне инспекцијске службе редово
провјеравају које се гљиве
нуде на пијачним тезгама.
Да ли је ово подручје законски потпуно регулисано, питање је за оне који
треба да се баве овим проблемима.
Да ли ћете брати и јести
гљиве одлука је на вама,
али уколико нисте познавалац глива, можда су најсигурнија опција, ипак, шампињони у паковању.

ОСЈЕТИ РИТАМ, УЖИВАЈ У ОАЗИ НАЈБОЉЕГ ЗВУКА
РАДИО ПРИЈЕДОР 97,9 ФМ
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Нови удар на џеп грађана

ГОРИВО ПОНОВО ПОСКУПЈЕЛО

Иако су након петодневног раста, цијене нафте на свјетском тржишту од почетка ове седмице у паду, гориво у Српској
поново је поскупјело, а то се посебно види код дизела, чија се цијена на већини бензинских пумпи у просјеку креће
око 3,39 КМ.
Текст: Мирјана Шодић

Да су цијене горива
превисоке, сматрају и
грађани. Кажу, сипамо
колико смо у могућности.
Међу онима који ова
поскупљења
највише
осјете су и превозници.
Кажу,
поскупљење
горива узрокује и бројна
друга поскупљења, па је
пословање отежано.
"Гориво је скупо и то
повлачи остале проблеме.
Од
регистрације,
амортизације, свега што
се нагомилало на наш
рад. Добили смо помоћ од
Града обећали су да ће нам
до краја године исплатити
субвенције, тражићемо
опет да нам помогну, ако
икако буду могли. Тешко
радимо, а питање је како
ћемо издржати", рекао је
предсједник
Удружења
аутобуских
превозника
Приједор, Зоран Грбић.
Ново поскупљење горива
неизбјежно је због раста
набавних цијена, истичу
из Групације за промет
нафтом
и
нафтним
дериватима Привредне
коморе Републике Српске.
Разлози раста набавних
цијена
су
глобална
дешавања, а тичу се и
промјена у политици

Из Групације за
промет нафтом
и нафтним
дериватима
Привредне
коморе
Републике
Српске, истичу
да упркос
глобалним
дешавањима,
Српска у
наредном
периоду
неће имати
проблема са
снабдијевањем
горивом.

Организације
земаља
извозница нафте (ОПЕК).
"Мултинационалне
компаније креирају своје
политике на свјетском
тржишту у складу са
понудом и потражњом.
Прије неколико дана и
земље ОПЕК-а донијеле су
одлуку која је ван резона.

Тако да је на тржишту
повећана потражња, а
понуда и производња
смањена и самим тим
долазимо у ситуацију гдје
ће сигурно цијене ићи
према горе", истакао је
предсједник Групације за
промет нафтом и нафтним
дериватима Привредне

коморе Републике Српске,
Драган Тришић.
Ново поскупљење горива
нови је удар на ионако
истрошен џеп грађана,
истичу у Удружењу за
заштиту
потрошача
"ДОН". "Цијене нафте
и
нафтних
деривата
диктирају и остале цијене

на тржишту, може да
се изазове и ланчана
реакција,
поскупљење
основних
животних
намирница и то је нешто
што је поражавајуће и што
се може очекивати", рекла
је извршни директор
Удружења грађана "ДОН",
Муриса Марић.

БАЈКЕРИ ЗАВРШИЛИ СЕЗОНУ
Текст: Зоран Јелић

Вожњом закључили сезону

Љубитељи двоточкаша завршили су с
вожњом за ову сезону. До слиједеће , када
ће опет крастарити улицама. Из Мото клуба
„Отписани“ поручују да сам број бајкера показује
да у Приједору и околини има много оних, чија љубав
према моторима руши све предрасуде.
„Ми стварамо једну нову вриједност, један осјећај да су
бајкери људи који воде рачуна о свом понашању, о учешћу
у саобраћају”, рекао је предсјдник МK “Отписани”, Славко
Врућинић.
Kако би вриједности одговорног понашања пренијели и на
будуће бајкере, “Отписани” су недавно формирали секцију
скутера, кроз коју ће предавањима од стране стручних лица, чланове
секције обучавати како да се понашају у саобраћају на два точка.

14. октобар 2022.

12. DRU[TVO

Гордана Тркуља, дугогодишња предсједница Удружења жена из Копривне, стиже све

НИЈЕ СВЕ У РАДУ, НЕШТО ЈЕ И У ДРУЖЕЊУ

Међународни дан жена на селу, 15. октобар, прилика је да се укаже на њихов тежак положај и чињеницу да им никад
није призната значајна улога коју имају у пољопривредној производњи. Тим поводом, посјетили смо Копривну код
Оштре Луке. У разговору с Горданом Тркуља увјерили смо се да жене на селу заиста имају златне руке, али такође да
су данашње домаћице свјесне своје вриједности, знају се изборити за статус у друштву и не сматрају се жртавама ни
на који начин.
породицом. Ова домаћица воли
већину сеоских послова. Поред
радова на њиви и у пластеницима, с љубављу брине о стоки.
Има свиње, козе и перад.
"Сад имам седам коза, а доскора
их је било десет. Нисам то планирала, јер сам узела једну козу, чи-

Не могу да се жалим. Кад све порадим, остаје ми времена и за
себе. Радо држимо радионице у
Удружењу 'Вретено'. Ту ти не треба факултет и образовање. Своје
лично квалитетно вријеме ми,
жене, проводимо у дружењу, а
нешто и научимо. Веземо ношње

Четвртину свјетске популације чине жене на селу
Текст: Деборах Совиљ

Жене из Копривне не боје се да
засучу рукаве, на рад су, кажу,
навикле, а у Удружењу "Вретено"
у којем се окупљају, показале су
и предузетнички дух. Кроз разне
пројекте, минулих година, помагале су другима и оствариле корист за заједницу.
"Удружење жена 'Вретено' водила сам од оснивања 2004. године.
Сада сам га препустила млађима,
али и даље радо учествујем у
активностима и радионицама",
каже Гордана Тркуља.
С поносом истиче да су током
минулих година, у сарадњи с
Министарством пољопривреде,
бројним донаторима, локалном
заједницом и хуманитарним организацијама, набавиле пласте-

нике, стоку, музилицу, шиваће
машине, натрицу за ткање као и
линију за цијеђење сокова. Више
пута су дијелиле пакете с храном
и помагале социјалним установама.
"Неке од чланица су се озбиљније посветиле производњи природних сокова, а зарадиле су за
Удружење 'Вретено' и себи за
плате. Сокове углавном продају
по сајмовима. Има нас тридесетак активних. Бавимо се различитим пословима, не само припремањем домаће хране, него
и везом те фолклором", каже
Гордана која напомиње да на
фолклор долази доста омладине.
На њеном породичном имању
у Копривни, све је "затегнуто".
Осим Гордане и њеног супруга,
у истом дворишту живи син с

Вриједне руке плетиља "Вретена"

сто због нас. Она је добила двоје
јаради, да би временом тај број
порастао на укупно десет коза.
Правим квалитетан сир и млијеко, тако да моја породица добија
здрав, домаћи производ", каже
Гордана. "Узгајам паприку, парадајз, краставац, све што ми треба
за зимницу. Ништа није прскано. Имамо довољно за властите
потребе. Ове године направила
сам преко 50 килограма ајвара.

и приглавке. Осим тога, путујемо
с фолклором, љетос смо били у
Дрвару, Поткозарју, сад ћемо у
Србац", рекла је Тркуља.
Наша саговорница категорична
је да је погрешно уз жену на селу
везивати епитет "јадна".
"Није јадна. Ко хоће да ради и
нешто да има, ко хоће да буде
успјешан, може и на селу добро
живјети. Али заиста треба запети
и радити", поручује Гордана.

Обиљежен Свјетски дан менталног здравља

НИЈЕ СРАМОТА ПОТРАЖИТИ СТРУЧНУ ПОМОЋ
Текст: Деборах Совиљ

Психичка обољења и поремећаји
не смију да буду табу, а важно је
од малих ногу развијати механизме самопомоћи и менталну
хигијену. То је био један од разлога што је, на иницијативу приједорског Актива психолога, ове
године посебна пажња посвећена обиљежавању Свјетског дана
менталног здравља, 10. октобра.
У приједорским школама овај датум попраћен је предавањима и
ношењем зелене траке која означава симболику овог датума. У
Основној школи "Бранко Ћопић"
задовољни су начином на који су
ученици прихватили разговор о
менталном здрављу.
"Дјеца су веома лијепо реагова-

"Важно је да, поред личне хигијене, која је општепознат појам,
ученици одржавају и менталну
хигијену. Да тај израз уведемо у
њихов рјечник", рекла је Ивана
Бероња, психолог.
Свака особа треба да пронађе
шта је најбоље за њено ментално здравље, односно шта је чини
срећном. За некога је то физичка
активност, сигурност породичног
окружења, разговор о осјећањима или помагање другима. Најважније је препознати тренутак
када више не можемо сами да се
изборимо с оним што нас мучи
и да није срамота потражити
Ментална хигијена важна колико и лична
стручну помоћ, поручено је пола, упознати су с начинима на као и коме да се обрате уколико водом Свјетског дана менталног
које могу да помогну себи у за- их нешто тишти и мучи", рекла је здравља.
штити свог менталног здравља учитељица Ирена Богдановић.
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KULTURA 13.

Приједор добио свој девети мурал

''ОБИЧНА ВИЛА'' НА ЗГРАДИ БИВШЕ „ ЈУГОБАНКЕ“
Текст: Ведрана Нишевић

Мурал ''Обична вила''

''Обична вила'' назив је новог мурала који краси фасаду зграде
бивше "Југобанке" у Приједору.
Аутор Јана Даниловић из Београда, којој је ово и први мурал у
Приједору, каже да је на муралу
приказана љепота једне сасвим
обичне жене.
''Трудим се да негде кроз своје радове унесем ведрину у јавни простор и да кроз људско лице које
је врло уобичајно и није по данашњим стандардима лепоте, покажем лице сасвим једне обичне
дјевојке која симболише љубав,
ведрину, и разиграност. Негде се
моји радови вежу на радове неких
других уметника, јер нико до нас
не живи и не ствара у вакуму, него
просто радови људи које ценимо
утичу на нас'', додаје Даниловићева.
Мурал је осликан у оквиру пројекта "Приједор, град мурала", који
реализује Удружење ликовних
умјетника у сарадњи са градом
Приједором и пријатељима из
Трента. Из Удружења ликовних
умјетника одлучили су да ове године не расписују традиционални
конкурс, него да направе мини из-

Јана Даниловић, аутор
мурала
бор радова од пет аутора.
''Ова локација је идеална из више
разлога. Ради се о веома читљивој локацији. Негдје идеја људи и
мене је да затворимо овај кружни
ток муралима да људи који уђу
буду окружени једном галеријом
на отвореном, о томе се ради.
Суштина је да рад буде видљив,
а друго да украсимо ову зграду у
нашем граду'', наглашава Борис
Еремић, координатор пројекта
''Приједор град мурала''.
''Обична вила'' девети је мурал у
Приједору.

Приједор представили у најбољем свјетлу

УЧЕНИЦИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ОДУШЕВИЛИ
ИТАЛИЈАНСКУ ПУБЛИКУ

очекивања,генерално смо задоОсим што сваки пут изнова оду- вољни наступом и тим како нас
шеве домаћу публику, ученици је публика тамо прихватила. То
Музичке школе ''Саво Балабан'' је, бар мени, била прва прилиоставили су сјајан
утисак и на публику
у Италији. Два вечерња концерта која
су недавно одржали
у Тренту била су још
једно велико искуство
за све њих.
''Мислим
да
смо
испунили Сарадња између Трента и Приједора јако битна
Текст: Ведрана Нишевић

Ученици и професори Музичке школе ''Саво Балабан'' недавно су боравили у Тренуту гдје су одржали два вечерња
концерта. У Приједор су се вратили пуни утисака, јер је, како
кажу, италијанска публика за њих имала је само ријечи хвале.
Стекли су и нова познаства, а сарадња са Трентом наставиће
се и у наредном периоду, поручују из музичке установе.

ка да свирам у Италији. Заиста
једно посебно искуство'', каже
Сара Родић, ученица Музичке
школе .
Задовољни су и професори. И
поносни на своје ученике. Кажу,
и овај пут су Приједор представили у најбољем свијетлу.
''Заиста су показали сву спремност, али и то да се прилагоде
атмосфери. Јер на два концерта била је потпуно другачија
публика.'', додала је Сунчица
Тркуља Шушњар, професор гитаре у Музичкој школи .
Културна размјена ученика из
Приједора и Трента одвијала
се у сарадњи са Удружењем
''Прођето'' Приједор. Наставак
сарадње планиран је и за наредни период.
''Нама је велика част што смо
успјели да организујемо и ову

посјету Музичке школе ''Саво
Балабан'' из Приједора Трентину. С обзиром да већ двије године нисмо имали физичке размјене због пандемије и из тог
разлога нам ово је велико задовољство и почетак враћања
на старо'', навела је Слађана
Миљевић, представник Удружења '' Прођето'' Приједор из
Трента.
''Најбитније је да се оствари та
сарадња између Музичке школе
Трента и наше Музичке школе. У
сљедећем наврату очекујемо да
они буду наши гости'', нагласио
је Аљоша Новаковић, директор
Музичке школе ''Саво Балабан''
Приједор.
У Тренту је боравило шест ученика средње Музичке школе
''Саво Балабан'' у пратњи два
професора.

Италијанска публика остала одушевљена

14. октобар 2022.
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ОД СУБОТЕ ТОПЛИ РАДИЈАТОРИ РАДНИЦИМА ''АРСЕЛОР

МИТАЛА'' ПОМОЋ ОД
750КМ

Из "Топлане" позивају потрошаче да редовно измирују обавезе
Текст: Деборах Совиљ

Све је спремно за почетак грејне сезоне 15.
октобра, потврђено је
из приједорске “Топлане”. На складишту тренутно имају око 6.000
тона дрвне сјечке. То је
довољно за гријање до
краја децембра, с тим
да имају уговорену набавку с добављачима
који би требало да континуирано испоручују
“Топлани” нове количине овог енергента.
“Сезона гријања почиње 15. октобра. Ми

смо били спремни да
почнемо и раније, али
временске прилике су
биле повољне, а температура преко 15 степени
Целзијусових. Урађен
је велики дио ремонта
постројења и систем је
напуњен”, нагласио је
Душко Милетић, вршилац дужности директора “Топлане” Приједор.
Он је рекао да су, током
кишног и хладног периода прије три седмице,
размишљали да пусте
гријање.
“Међутим, када потпа-

лимо котлове, немамо
више могућност њиховог гашења, што ствара
проблем када су топли
дани. Ако смањимо
рад на најмање котлове, долази до гушења
и проблема у раду на
топловодној мрежи и
котловима”, појашњава
Милетић.
Ово предузеће од потрошача потражује око
11 милиона марака, па
из “Топлане” позивају
грађане да редовно измирују своје обавезе.

МАЛИ ОГЛАСИ
Издајем намјештену гарсоњеру са топлотном
изолацијом, централним гријањем и интернетом.
Објекат се налази у мирној зони у непосредној
близини центра града. У обзир долазе једна или
двије особе, којима треба становање на дужи
период.
Информације : 066/960-569 и 065/035-128
Дана 19.10.2022. навршава се тужна и тешка година дана
откако ниси са нама мила моја мајко

Текст: Деборах Совиљ

Радници ''Арцелор Митала'' и
управа ове компаније постигли су договор око једнократне исплате у износу од 750
КМ. Иако су из синдикалних
организација захтијевали да
то буде 1.100 марака, ипак су
пристали на мањи износ.
'' Дошло се до неког компромисног рјешења, гдје је
прихваћена коначна понуда послодавца од 750КМ, са

плаћеним порезима и доприносима у бруто износу око 1.
225 КМ. Идемо даље у преговоре и тражимо компромисно
рјешење.“, истакао је Дарио
Антонић, предсједник Синдикалне организације ''Арселор
Митала Приједор''.
Подсјетимо, они су, како би
остварили своје захтјеве,
одређен временски период
одржавали једночасовне обуставе рада.

In memoriam

Дана 15.10.2022.
навршава се шест
мјесеци од смрти наше
драге и вољене супруге,
мајке, баке и прабаке

БРАНКО МИКИЋ
(1997-2022)

НАДЕ ЛАЈИЋ
Ти си у нашим срцима и живјећеш док смо
ми живи.
Хвала ти за све!
Твоји: супруг Бошко, кћерке Сњежана и
Силвана са породицом.
17209

С поштовањем,
Породица Микић.

0002

Дана 19.10.2022. навршава се тужна
година дана од смрти наше драге

СЊЕЖАНА
СРДИЋ
(1962-2021)

Из дана у дан чекам твој позив, твој лик мајчице моја мила.
Чекам те мајко моја, јер не може срце моје да прихвати да
ми никад више нећеш доћи, да никад више нећу осјетити твој
мирис и да ме никад више нећеш загрлити мајко моја ...
Година прође а дан никада ...
Дана 15.10.2022. у 11 часова на градском православном гробљу
одаћемо једногодишњи помен мојој мами, те позивам родбину,
комшије и пријатеље да нам се придруже.
Твоја Даца са породицом.

17226

ЈЕЛКА ТОПИЋ
(1939-2020)

ДМИТАР ТОПИЋ
1935-2004

СЊЕЖАНЕ СРДИЋ
(1962-2021)
Успомену на тебе вјечно ће чувати
твоји Весна, Миленко и Немања.

Поносни смо што сте били наши
родитељи.
С љубављу вас спомињемо.
Кћерке Бранка и Слађана са породицама.

17226

17221

www.kozarski.com
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Дана 15.10.2022. навршава се 40 дана од изненадне трагичне
смрти нашег драгог брата, стрица и дјевера

ДРАШКА ЗЕЦА

Почивај у вјечном миру!
Породица Деретић.

17224

Тужно сјећање на вољеног оца и
мужа

Дана 13.10.2022. навршава
се 27 година од погибије
мога брата

ЗОРАНА
КЊЕГИЊИЋА

(13.10.1995-13.10.2022

Дана 21.11.2022. навршиће
се шест година од смрти
моје драге мајке

Дана 19.12.2022. навршиће
се 20 година од смрти мог
драгог оца

АНЂЕ КЊЕГИЊИЋ

ДРАГОМИРА
КЊЕГИЊИЋА

(21.11.2016-21.11.2022)

Последњи поздрав

(25.12.2002-25.12.2022)

Увијек живите у мојим сјећањима , моји вољени.
Ваш брат и син Славиша Књегињић.

17205

Дана 16.10.2022. навршава се година дана
од смрти

ДРАГОЉУБА ТАДИЋА
(2011-2022)
Вријеме пролази а туга и бол су све јачи откад
те нема са нама.
Не постоји заборав само лијепо сјећање на
твоју доброту, људску топлину и пажњу , коју
си нам несебично даривао.
Увијек си с нама у нашим срцима и мислима.
Твоја неутјешна породица.

ПЕТРА РИВИЋА

СЛАВКО СТЕГИЋ
(1966-2022)

Тако нам недостајеш да нам руку своју
даш.
Захвална породица.

Дана 14.10.2022.
навршава се година дана
од смрти

Дана 13.10.2022.
навршава се тужна
година од смрти стрица
и дједа

МИРКА
ГЊАТОВИЋА

МИРКА (МИЋЕ)
ГЊАТОВИЋА

17223

0000

17208

17225

Са поносом те се сјећамо и са љубављу чувамо у
нашим срцима.
Брат Стојан са породицом.

Искрено саучешће породици Стегић.
ИПЦ "Козарски вјесник"

Тужни смо што смо те изгубили али смо поносни
што смо те имали. Почивај у миру.
Ожалошћени: синовац Милинко, снаха Викица,
унуци Вјекослав и Бранислав.
17223

РУЖА МАРЈАНОВИЋ
(17.4.2022)

МИЛАН МАРЈАНОВИЋ
(7.1.2000)

Остајете вјечно у нашем сјећању.
Синови Ратко и Рајко.

17207

14. октобар 2022.

SPORT

Велики успјех на престижном међународном такмичењу

„ЉУБИЈА“ ДОМИНИРАЛА У ЗАГРЕБУ

Чланови Теквондо клуба “Љубија” наступили су у Загребу на међународном турниру “Чигра
Опен“ и “Чигра лимач Куп 2022“ који је окупио 750 такмичара из 4 државе. “Љубија” је
наступила са 27 такмичара и освојила 26 медаља, од чега десет златних, шест сребрних,
десет бронзаних и два пехара.

Пехар су освојили за прво мјесто,
као свеукупни побједници на „Чигра
лимач купу“ и пехар за треће мјесто на „Чигра опену“. Весо Арежина,
тренер „Љубије“ каже да је ријеч о
престижном међунаросном турниру
који је за њих био јако важан.“ Хрватски клубови се боре за улазак у
репрезентацију, и самим тим то је
изузетно јако такмичење. Ми смо
наступили с млађим кадетима, кадетима, пионирима и јуниорима.
Били смо раздвојени у два такмичења, „Чигра лимач куп“ и „Чигра

опен“. Узели смо пехар у другом
,за екипно прво мјесто, а у првом
треће мјесто, кадети и млађи кадети. То је сјајан успјех“, каже Арежина
и подсјећа да су на овом такмичењу
били прије четири године. Тада
су се борили за прелазни пехар. „
У међувремену смо наставили да
радимо с једном млађом екипом.
Практично то је нека смјена генерација, а ова нова је показала изванредне резултате. Некако с поносом
истичем Данила Вукотића за којег
је ово престижно такмичење било

У категорији млађих кадета
златне медаље су освојили:
Kристијан Тимарац, Ђорђе
Гњатић, Милош Стојановић,
Данило Вукотић, Жарко
Грбић,
Елена
Бајић,
Василије Вученовић, Марија
Трепанц, Ђорђе Мандић и
Михајло Јовановић. Сребро
су
освојили,
Божидар
Пилиповић,
Алекса
Јовановић, Тарик Бегановић,
Милош Јеличић, Дуња Kрагуљ
и Теодора Чорак док су се
бронзом окитили; Андрија
Бајић, Марко Гњатић, Зехра
Беганоивћ, Софија Вукотић,
Немања Kнежевић, Душан
Kрагуљ, Стефан Цвијић, Јана
Мандић, Урош Гускић и
Борис Богујевић.
провјера пред наредне борбе које
га очекују. Он је врхунски и врло талентован спортиста и сад га очекују
два Г турнира на којим ће покушати
да да се избори за бодове који су му
потребни на свјетској ранг листи „,
каже Арежина који у клубу „Љубија“
тренутно тренира 110- оро дјеце.
Додаје да клуб има помоћ од Града, као и родитеља чија дјеца тренирају. „ Родитељима сам посебно
захвалан, јер без њих би било тешко
остварити све што смо планирали“,
наглашава Арежина.

ФК ''РУДАР'' У СУБОТУ ДОЧЕКУЈЕ РЕМИ У
ФК ''ПОДРИЊЕ'' ИЗ БЈЕЉИНЕ
ОМАРСКОЈ

Текст: Ведрана Нишевић
Играчи ''Рудара'' у оквиру 13. кола
прве лиге РС у суботу на свом терену
дочекују ФК ''Подриње'' из Бјељине.
Спремни су да утакмицу одиграју што
боље.
''Атмосфера у екипи је никад боља.
Хоћемо да се вратимо на тај побједнички низ и у суботу нас занимају
само три бода'', рекао је Драган Бил-

бија, играч ФК ''Рудар''
Приједор.
Наводе да их у наредном периоду очекују и
доста тешке утакмице,
али да ће се потрудити
да дају све од себе.
''Надам се да ћемо
у суботу и у наредне
двије утакмице које
предстоје остварити
повољне резултате. За
КУП БиХ извукли смо
ФК ''Слобода'' из Новог
Града, с којом ћемо се
састати 19. октобра у Новом Граду, а
одмах након два дана и првенствени дуел са ''Слободом''. У наредном
периоду имамо четири изузетно тешке и захтјевне утакмице'', додао је
Стојан Јањетовић, члан стручног штаба ФК ''Рудар'' Приједор.
Утакмица се игра у суботу на Градском стадиону са почетком у 14:30
часова.

“Омарска” и “Радник” одиграли су неријешено (1:1) у утакмици 12. кола Прве лиге Републике Српске.
Гости из Бијељине до вођства су дошли у
41.минути голом Дошле. Четири минута
касније направљен је прекршај над Панићем
у шеснаестерцу „Радника“. Судија је показао
на бијелу тачку, али Лакић је одбранио пенал Романића. Но, у другом полувремену
„Омарска“ успијева да изједначи, голом у
70. минути.
Ово је важан бод за „Омарску“, која се налази на претпосљедњој позицији на табели.

ДО ТРИ БОДА
УПРKОС
KАРТОНИМА

У мечу 10. Друге лиге РС ФСА је савладао
трнску Слогу (1:0). Побједа звучи као минимална, али ФСА је до ње дошао са са
девет играча на терену, а црвени картон
добио је чак и тренер Ненад Башић.
Укупно је ФСА добио десет жутих и три
црвена картона. У коначници су дошли
до побједе, голом ковачевића у 69. минути. ФСА заузима другу позицију на табели, са 20 освојених бодова. У наредном
колу гостују код екипе „Укрине“.

БАЊАЛУЧАНИ
БОЉИ ОД
„ПРИЈЕДОРА“
У трећем колу Друге лиге Републике Српске за рукометаше Омладински рукометни клуб “Бања Лука” са 29:19 славио
је против ОРK “Приједор.” У првом полувремену сусрета одиграног у Бањалуци,
приједорски тим држао је прикључак, па
се на одмор отишло са 13:10 за домаће.
Ипак, у наставку сусрета домаћи потпуно преузимају иницијативу и уписују два
нова бода и трећу узастпону побједу.
Најефикаснији у ОРK “Бања Лука” био је
Тривуновић са седам голова, док је у редовима “Приједора” Ђаковић постигао
осам погодака. У наредном колу “Приједор” је слободан.

ДОБРИ
РЕЗУЛТАТИ
„ШОДАН“-а

Каратисти приједорског “Шодана” учествовали су на турниру у Броду “Сава
опен 2022”, у организацији Kарате клуба
“Полет”. Такмичило се 460 спортиста из
35 клубова, на којем је Филип Рајилић
освојио златну, док је његов колега Стефан Дринић освојио бронзану медаљу.
„Шодан“ је наступио и у Цазину, гдје је
одржан Kуп Унско Санског кантона за кадете, јуниоре, млађе сениоре и сениоре,
на којем је учествовало 317 спортиста из
19 клубова. Kаратиста “Шодана”, Ненад
Трнинић је освојио бронзану медаљу.

Припремиo: Зоран Јелић
У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.
Издаје: Информативно-пословни центар "Козарски вјесник" Приједор - Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993.године. Излази
сваког петка- Вршилац дужности директора: Горан Вујчић - Главни и одговорни уредник: Мира Згоњанин, Гордана Каурин (замјеник главног и одговорног уредника) - Редакција: Мира Згоњанин,Гордана Каурин, Бранка Дакић, Мирјана
Шодић, Зоран Совиљ, Деборах Совиљ, Зоран Јелић, Ведрана Нишевић, Бојана Мајсторовић - Технички уредник: Силвија Дејановић-Технички прелом: Радмила Радиновић Петровић, Миле Станар - Телефони: Директор 232-803, уредник
243-440, новинари 234-271, 234-701, 234-442, служба малих огласа 211-575, рачуноводство и маркетинг 232-863, техничка припрема 243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор 211-239, Уредник РТВ Приједор 911-988. Тел/факс
232-803, 232-863.- Цијена примјерка одштампана на "глави" Листа - Претплата: Све информације о претплати на Лист на телефоне 211-575 и 232-863 - Рукописи и фотографије се не враћају - Жиро рачун: НЛБ банка АД Филијала Приједор
- ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за "Козарски вјесник") - Штампа: "Дневне Независне новине" - За штампу: Александар Копања, директор

