
        
 
 

Uchwała Nr III/36/2018 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 
 

 
w sprawie nadania Panu Tomaszowi Tobiańskiemu Medalu ,,PRO DOMO 

TRSOVIENSI” 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.               
z 2018 r. poz. 994) oraz § 5 uchwały Nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                          
27 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania medalu PRO DOMO 
TRSOVIENSI” – po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe oraz Kapitułę 
Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI”, Rada Miejska w Tczewie 
 
 

uchwala, co  następuje: 

 

§ 1 
 

Na wniosek Klubu Pro Domo Trsoviensi , po uzyskaniu pozytywnych opinii  przez wszystkie 
komisje stałe Rady Miejskiej i Kapituły Medalu, nadaje się Panu Tomaszowi Tobiańskiemu 

Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za działalność sportową oraz promowanie sportu                   
w środowisku młodzieży szkolnej i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Tczewa.  
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Tczewie 

 
  Zenon Drewa   

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej w Tczewie 
wniosku Klubu Pro Domo Trsoviensi   o nadanie Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” Panu 
Tomaszowi za działalność sportową oraz promowanie sportu w środowisku młodzieży 
szkolnej i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Tczewa, Kapituła Medalu również 
pozytywnie zaopiniowała wniosek, argumentując swoją decyzję w następujący sposób. 
 
Pan Tomasz Tobiański urodził się w Tczewie – od urodzenia po dziś dzień związany                   
z Tczewem. Wykształcenie wyższe mgr Wychowania Fizycznego, Trener II klasy piłki 
nożnej, studia podyplomowe Politechnika Gdańska – Zarządzanie oświatą, ratownik wodny, 
sternik motorowodny, sędzia LA, sędzia piłki nożnej. 
Od 1997 roku nauczyciel wychowania fizycznego w miejskich szkołach, zarówno 
podstawowych jak i ponadgimnazjalnych. Wychowawca, pedagog wielu pokoleń tczewian. 
Trener piłki nożnej w klubie Wisła Tczew w latach 1999-2004, w wielu młodych ludziach 
zaszczepił miłość do sportu, poprzez sport kształtował charakter młodych adeptów piłki 
nożnej. Poza aspektem sportowym duży nacisk kładł na wychowanie. Organizator wielu 
obozów sportowych. Do dzisiaj wielu z trenowanych zawodników gra w klubach piłkarskich, 
wśród nich są zawodnicy którzy grają na poziomie szczebla centralnego I,II i III ligi. 
Od 2006 roku Pełni funkcję dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu obecnie Powiatowego 
Centrum Sportu w Tczewie. Pomysłodawca i organizator wielu wydarzeń o charakterze 
sportowym, kulturalnym oraz charytatywnym. Działalność Tomasza Tobiańskiego szeroko 
wykracza poza obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska. Otwarty na wszelkie 
propozycje, zmiany gotowy do rozmów i działania, nie boi się nowych wyzwań. Wśród 
nowych inicjatyw należy wymienić imprezy rekreacyjno-sportowe, które na stałe wpisały się 
w kalendarz miejskich wydarzeń o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, 
krajowym jak również międzynarodowym: Amatorska Liga Piłki Nożnej, Liga Futsalu 
Powiatu Tczewskiego, Powiatowy Test Coopera, imprezy biegowe – Maraton/Półmaraton 
Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły (Maraton posiada atest PZLA), Silgan 
Ćwierćmaraton, Tczew na 5 z atestem PZLA, Bieg Tropem Wilczym. Imprezy biegowe na 
stałe wpisały się w kalendarz biegowych imprez krajowych.  
Organizator, współorganizator imprez charytatywnych między innymi „Bieg dla Filipa” – 24 
godzinny bieg, Bieg dla Marysi pogryzionej przez psy, biegi związane ze zbiórką żywności 
dla Caritasu, środków dla dzieci z Rwandy, biegi połączone ze zbiórką środków WOŚP. 
Pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia Biegający Tczew. Zjednoczył środowisko 
miłośników najprostszej formy ruchu jakim jest bieganie. Spotkania, wspólne treningi, 
wspólne wyjazdy na zawody, wymiana doświadczeń pomiędzy biegaczami, niezwykła 
atmosfera to co cechuje Stowarzyszenie. Dotychczas biegacze mijali się, nie znając się, nie 
rozmawiając, spotykając – dzisiaj wszyscy się znają, dyskutują, wymieniają planami 
treningowymi itp. Od wielu lat próbowano by połączyć to środowisko, niestety bez 
powodzenia – Tomaszowi Tobiańskiemu to się udało, już dzisiaj można zdecydowanie tak 
powiedziecie, w styczniu br. Stowarzyszeni obchodziło 5-lecie. Działania na rzecz 
Stowarzyszenia a przede wszystkim społeczności lokalnej pozwoliły między innymi 
przypomnieć o znakomitym sportowcu Kazimierzu Zimnym, złożenie wniosku, co 
skutkowało z przyznaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tczewa, powstania izby 
pamięci olimpijczyka, odbyły się spotkania z młodzieżą itp. Zorganizował spotkania ze 
znanymi sportowcami między innymi z Arkadiuszem Gardzielewskim medalistą Mistrzostw 
Polski na różnych dystansach łącznie z królewskim dystansem – Maratonem. Poprzez 
założenie Stowarzyszenia mówią o Nim, że rozbiegał Tczew, scalił i zjednoczył wielu 
amatorów biegania. 



Ponad dwa lata temu „sprowadził” do Tczewa cykliczną imprezę biegową pod nazwą 
„parkrun”. Parkrun to bieg na odcinku 5 km, z pomiarem czasu, z opublikowaniem wyniku, 
bieg jest całkowicie bezpłatny, jedynym obowiązkiem uczestnika jednorazowa rejestracja i 
przyniesienie kodu. Parkrun to nie tylko bieg ale również trucht, marsz, marszobieg czy marsz 
z kijami Nording Wolking, wynik schodzi na drugi plan, najważniejszy jest udział i 
zaszczepienie potrzeby ruchu wśród mieszkańców Tczewa. Spotkania w ramach parkrun 
Tczew odbywają się w każdą sobotę bez względu na porę roku o godzinie 9:00 na Bulwarze 
Nadwiślańskim w Tczewie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz cechom charakteru udało 

się w Tczewie zorganizować grupę osób które wspierają Tomasz w tych działaniach. parkrun 

jest inicjatywą otwartą dla wszystkich i dającą możliwość udziału wszystkim niezależnie od 
kondycji, umiejętności czy też możliwości, jakie daje nam nasz organizm. Formuła parkrun 
zachęca do udziału szczególnie tych uczestników, dla których regularna aktywność fizyczna 
nie jest normą i dla których start w wielu imprezach jest utrudniony. Wspaniała promocja 
zdrowia, zdrowego trybu życia, czynnego spędzania czasu wolnego. 
Przez wiele lat Tomasz Tobiański był  sędzią piłki nożnej szczebla centralnego, sędziował 
najwyższym klasom rozgrywkowym. W tym nie ma nic nadzwyczajnego, natomiast 
zaszczepił wśród młodych ludzi „miłość” do swojej pasji, dzięki temu wiele osób poszło 
śladami Tomasza i rozpoczęli swoją przygodę sędziowską na różnych szczeblach 
rozgrywkowych. Tomasz służył im pomocą oraz doświadczeniem, poprzez swoją pasję 
promował zdrowy trym życia, promował również miasto Tczew. Dla wielu młodych ludzi był 
drogowskazem i wzorem do naśladowania. 
Od 12 lat pełni funkcję radnego Rady Miasta Tczewa, oddany służbie dla miasta i jej 
mieszkańców. Bezinteresowny, pomocny, zaangażowany w problemy mieszkańców. Nie jest 
obojętny na krzywdę drugiej osoby. Zawsze z dumą podkreśla, że jest mieszkańcem Tczewa. 
Poprzez swoją działalność sportową, pedagogiczną, charytatywną, społeczną jest godnym 
wzorem do naśladowania. Można śmiało powiedzieć, że jest rozpoznawalny i ceniony 
poprzez mieszkańców Tczewa.  
 
Podsumowując działalność Pan Tomasz Tobiański ze wszech miar zasługuje na nadanie 
Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI. 

                                                                                              

 Przewodniczący 

                                                                                          Rady Miejskiej w Tczewie 

 
                                                                                                   Zenon Drewa 

 
 

 
 
 


