Отворена нова куглана
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Приједорски Куглашки клуб "Рудар", након више година , добио
је властиту куглану која се налази у склопу нове спортске дворане
на Уријама.

Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић изјавио је данас након свечане церемоније отварања
куглане да је Приједор добио репрезентативан куглашки објекат какав и заслужује, с обзиром на
вишедеценијску куглашку традицију.
" Ово је први спортски објекат у овој спортској дворани коју градимо и наши куглаши су добили ,
након вишегодишњег одласка на тренинге у Бања Луку и Градишку, простор за бављење овим
спортом", рекао је Ђаковић.
Он је додао да ће на овом мјесту и многи спортисти, аматери и рекреативици добити свој простор
за бављење куглањем", додао је Ђаковић.
Он је истакао и да се у континуитету наставља изградња нове спортске дворане у коју је до сада
уложено око 5 милиона КМ , а да је од тога у куглану уложено око 680 000 КМ.

Предсједник Куглашког клуба Рудар Приједор Бојан Хргар изразио је задовољство што су коначно
добили простор за тренирање и такмичења на свим нивоима.
" Ово је један репрезентативан објекат што је и био наш циљ и вјерујем да ћемо имати прилив
нових чланова, гдје ћемо гледати да формирамо све узрасне селекције", рекао је Хргар који је
породичном традицијом везан за овај спорт будући да су му још дједови били куглаши.
Куглашки клуб "Рудар" Приједор постоји од 1965. године. Привремени прекид рада и улазак у
статус мировања почиње од 2005, јер су остали без објекта који је до тада био у склопу Хотела
"Приједор". Рад Клуба обновљен је 2014. године. Од тог времена до данас, тренинзи су
организовани у Бањалуци и Градишци. Захваљујући изградњи нове куглане у склопу спортске
дворане на Уријама, чланови овог клуба добиће своју нову куглашку салу. Куглашки клуб "Рудар"
Приједор броји 30 чланова, али очекујемо да ће ова цифра бити далеко већа с обзиром да да су
услови за рад клуба новом кугланом изузетно побољшани.
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