Projekt Nr BRM.0006............2019

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie nadania nazwy kompleksowi sportowo-rekreacyjnemu w Ustroniu
Na
podstawie
art. 18 ust. 1 w związku
z art. 7 ust.1
pkt 10 ustawy
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506, z późn. zm.)

z dnia

8 marca

1990 r.

Rada Miasta Ustroń
uchwala
§ 1.
Nadać kompleksowi sportowo-rekreacyjnemu położonemu w Ustroniu, przy ul. Sportowej ( na działkach numer
136/141, 136/11 i 199 stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Ustroń ), nazwę
„Kompleks sportowo-rekreacyjny im. Jana Gomoli.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Z inicjatywy działaczy i Zarządu Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń oraz radnych Rady Miasta Ustroń VIII kadencji
pragniemy nadać kompleksowi sportowo-rekreacyjnemu przy ulicy Sportowej 5 w Ustroniu nazwę „Kompleks
sportowo-rekreacyjny im. Jana Gomoli.”
Obiekty sportowe przy ulicy Sportowej 5 w Ustroniu zostały oddane do użytku w roku 2017 i stanowią jeden
z najnowocześniejszych w swojej klasie na terenie Beskidu Śląskiego. Na infrastrukturę kompleksu składa się boisko
piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i sztucznym oświetleniem oraz boisko z trawą naturalną wraz z trybunami
i zapleczem sanitarno-technicznym. Obiekt powstał na gruncie przekazanym przez Klub Sportowy Kuźnia Ustroń,
w miejscu gdzie przez dziesięciolecia znajdowało się boisko sportowe klubu.
Klub Sportowy Kuźnia Ustroń to jedna z najstarszych organizacji sportowych w regionie, działająca od 1922 roku.
W swojej obecnej nazwie nawiązuje do przemysłowej historii miasta bowiem klub przez wiele lat działał pod
patronatem nieistniejącego już zakładu przemysłowego Kuźni Ustroń.
Jan Gomola (ur. 5 sierpnia 1941 w Ustroniu), polski piłkarz, bramkarz. Długoletni zawodnik Górnika Zabrze.
Pierwszym ligowym klubem w którym grał była Kuźnia Ustroń, w składzie której zadebiutował w 1959 roku
w meczu z Walcownią Czechowice. W 1964, po meczu Kuźni Ustroń z reprezentacją Śląska juniorów został zauważony
przez śląskich działaczy. Już wiosną następnego roku trafił najpierw do Unii Racibórz, a następnie do Górnika Zabrze.
We wrześniu 1965, po meczu Górnika z Austriackim LASK Linz, wygranym 3:1 głównie dzięki doskonałej grze
Gomoli, piłkarz został powołany do reprezentacji olimpijskiej, w której zadebiutował w meczu z Czechosłowacją.
W reprezentacji debiutował w 1966 w meczu ze Szwecją rozegranym we Wrocławiu. W 1974 jako pierwszy polski
piłkarz który podpisał kontrakt zagraniczny, Gomola wyjechał do Meksyku, gdzie występował do 1978.
Po powrocie do Polski zajął się pracą trenerską. W latach osiemdziesiątych był trenerem bramkarzy w Beskidzie
Skoczów. Był też trenerem Morcinka Kaczyce i Piasta Cieszyn. Karierę trenerską bramkarzy zakończył w swoim
rodzimym klubie Kuźnia Ustroń.
Jan Gomola „Jango” rozegrał wiele spotkań ligowych i pucharowych, cztery raz tryumfował w Pucharze Polski.
W reprezentacji zaliczył 7 występów. Był świetnym bramkarzem, obdarzonym niesamowitym refleksem, bardzo
skocznym. Odważny do szaleństwa, nie bał się podejmować ryzykownych decyzji, które nieraz przypłacał urazami.
Kiedy Gomola wyskakiwał do dośrodkowania z okrzykiem "mojaaa!!!" , strach padał na piłkarzy rywali a i koledzy
z zespołu musieli mieć się na baczności, bo najważniejsza była skuteczna interwencja.
Od wielu lat Pan Jan Gomola jest na emeryturze i mieszka w swoim rodzinnym Ustroniu.
Mieszkańcy i kibice nigdy nie zapomnieli o swoim bramkarzu Janie Gomoli, który na trwałe wpisał się w historię
naszego regionu, miasta i klubu sportowego. Inicjatorzy wybierając dla stadionu imię, kierowali się przekonaniem,
iż powinna być to osoba godna naśladowania, ściśle związana z historią Miasta Ustroń. Nie ulega wątpliwości,
że przyszły patron kompleksu sportowego- rekreacyjnego spełnia wszystkie przyjęte kryteria, a jego postawa życiowa
oraz dokonania mogą być wzorem dla współczesnej młodzieży. Pozwala to oprzeć działania trenerskie na wartościach,
które na trwałe wpiszą się w tradycję ustrońskiego klubu. Należy podkreślić, że osoba Patrona jest dobrze znana
i powszechnie akceptowana przez grono nielicznych już kibiców Kuźni Ustroń z lat świetności bramkarza, zawodników,
działaczy, trenerów klubu sportowego Kuźnia Ustroń. Ponadto nadanie imienia obiektowi spowoduje, iż uzyska on
swoją indywidualną tożsamość, wyróżniającą go spośród innych w całym regionie. Uroczystość nadania imienia
odbędzie się wiosną przy okazji meczu rozgrywek IV Ligii Śląskiej seniorów KS Kuźnia Ustroń. Uroczystość zostanie
zorganizowana wspólnie z Śląskim Związkiem Piłki Nożnej.
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