
UCHWAŁA Nr.............................2019 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

 z dnia ..... ...... . . . . . . . 2019 r. 

w sprawie nadania imienia Miejskiemu Domowi Sportu 
przy ul. Romualda Traugutta 5a w Tarnowie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2019 r., poz. 506 i poz. 1309) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 

 § 1. 

Nadaje się Miejskiemu Domowi Sportu przy ul. Romualda Traugutta 5a w Tarnowie imię 

Andrzeja Kiełbusiewicza. 

 

§ 2. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie 

Jakub Kwaśny 

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu 
Domowi Sportu przy ul. Romualda Traugutta 5a w Tarnowie 

Pan Andrzej Kiełbusiewicz w latach 1953-1967 był czynnym zawodnikiem sekcji 

pływackiej KS „Budowlani” i AZS Kraków, wielokrotnym Mistrzem Polski i medalistą 

Mistrzostw Polski seniorów, reprezentantem Polski w latach 1959-1964, m.in. uczestnikiem 

Mistrzostw Europy w 1962 r. Był trenerem pływania klasy mistrzowskiej, założycielem w roku 

1969 sekcji pływackiej ZKS Unia Tarnów, a także inicjatorem, współzałożycielem i 

współorganizatorem pierwszych klas pływackich w roku 1971, a następnie Szkoły Sportowej 

Podstawowej Nr 20 w Tarnowie w roku 1973. 

Był także inicjatorem i organizatorem systemu nauki pływania uczniów klas I do III 

szkół podstawowych Tarnowa pn. „Już Pływam”. 

W latach 1973-1989 wychował wielokrotnych mistrzów, rekordzistów i reprezentantów 

Polski w kategoriach juniorów i seniorów m.in. Igrzyska Olimpijskie 1976 r., Mistrzostwa 

Świata 1978 r., Mistrzostwa Europy 1974, 1977, 1979, 1981, Puchary Europy od 1975 r. do 

1979 r. Jego zawodnicy zdobyli w latach 1972-1989 łącznie ponad 470 medali w 

Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych i ustanowili ponad 270 rekordów 

polski seniorów i juniorów. 

Po roku 1989 kontynuował działalność zawodową i społeczną na rzecz kultury 

fizycznej. W roku 1999 założył w Tarnowie Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Mościce” i jedyną w 



Małopolsce sekcję pięcioboju nowoczesnego. Był również wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie. 

W latach 1997-2001 zajmował się także szkoleniem zawodników niepełnosprawnych, 

czego efektem był brązowy medal Anety Michalskiej podczas Igrzysk Paraolimpijskich w 2000 

roku oraz w latach 1998 — 2001 medale złote, srebrne i brązowe w Mistrzostwach Świata i 

Mistrzostwach Europy tej zawodniczki. 

Z całą pewnością należy podkreślić, że p. Andrzej Kiełbusiewicz był zasłużonym 

Polakiem i Tarnowianinem, który rozsławiał Polskę i miasto Tarnów poza granicami kraju. 

Działalność p. Andrzeja Kiełbusiewicza miała i ma nadal ogromny wpływ na rozwój 

tarnowskiego sportu, kształtowanie kadr kultury fizycznej i wieli pokoleń sportowców. 

Najbliższa rodzina p. Andrzeja Kiełbusiewicza w dniu 2 sierpnia br. wyraziła zgodę na 

nadanie Jego imienia Miejskiemu Domowi Sportu. 

 


