
      

                                                             

Uchwała Nr XV/136/2019 

Rady Miejskiej w Tczewie 

  z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

 
w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Galińskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.               
z 2019 r. poz. 506 z póź. zm. ) oraz § 6 uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Tczewie                   
z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania medalu PRO DOMO 
TRSOVIENSI” –po konsultacji wniosku z zespołem ,w skład którego wchodzą Przewodniczący 
Klubów Radnych i  pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję merytoryczną  oraz Kapitułę 
Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, Rada Miejska w Tczewie 
 
 

uchwala, co  następuje 

 

§ 1 
 

Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie, po  uzyskaniu pozytywnej opinii   
komisji merytorycznej dla przedmiotu działalności kandydata oraz Kapituły Medalu, nadaje się 
Panu Tadeuszowi Galińskiemu Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, za szczególne zasługi              
w dziedzinie sportu związane z popularyzacją lekkiej atletyki, wychowanie wielu wybitnych 
sportowców i promowanie miasta na całym świecie. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Tczewie 

 
  Zenon Drewa   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Tczewie pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie, o nadanie Medalu „PRO 
DOMO TRSOVIENSI” Panu Tadeuszowi Galińskiemu, za szczególne zasługi w dziedzinie 
sportu związane z popularyzacją lekkiej atletyki, wychowanie wielu wybitnych sportowców                     
i promowanie miasta na całym świecie. 

Pan Tadeusz Galiński urodził się w Tczewie. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole 
Wychowania Fizycznego w Gdańsku podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 11w Tczewie                   
i przepracował w niej ponad 40 lat. Z powierzonych obowiązków wywiązywał się wzorowo, 
został trzykrotnie wyróżniony  nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty, kilkakrotnie nagrodą 
Prezydenta Miasta Tczewa i Dyrektora Szkoły. Za swoją wieloletnią wzorową pracę                          
w 2011 roku został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej 

Pan Tadeusz Galiński posiada również uprawnienia instruktora I klasy w Lekkiej Atletyce.                   
Od początku swojej pracy trenerskiej związał się z klubem MKS Sambor Tczew, gdzie poświęcił 
się trenowaniu dzieci i młodzieży, specjalizując się w skokach w dal i wzwyż, trójskoku oraz 
wieloboju. Wielu z jego podopiecznych  to wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski młodzików           
i juniorów. Najważniejsi z nich to: Henryk Wasiek, Krzysztof Małkiewicz, Dawid Zieliński, 
Karol Ważny, Anna Rzepczyk, Katarzyna Godlewska, Krzysztof Uwijała. Wielu z jego 
wychowanków kontynuowało pod jego opieką karierę w seniorach. Krzysztof Uwijała 
wielokrotnie zdobywał srebrne i brązowe medale podczas Mistrzostw Polski w skoku w dal              
i trójskoku, a Krzysztof Małkiewicz jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, Europy                    
i Świata Weteranów. 

Społecznie przez wiele lat pełnił funkcje Członka Zarządu MKS Sambor i Członka Zarządu 
Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Gdańsku. Za swoją sportową działalność 
na rzecz rozwoju sportu tczewskiego, był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Prezydenta 
Miasta Tczewa oraz Starosty Powiatu Tczewskiego. Uhonorowany został również złotą odznaką 
Szkolnego Związku Sportowego. 

Pan Tadeusz Galiński przez ponad czterdzieści lat był inicjatorem wielu imprez sportowych                   
o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Miał ogromny wpływ na  
kształtowanie właściwych postaw swoich  podopiecznych, propagował zdrowy styl życia. 
Pokazywał, że sport może być receptą na wiele zagrożeń cywilizacyjnych i właściwym 
sposobem na realizację samego siebie. Udowadniał, że ciężką systematyczną pracą można 
osiągać najwyższe cele. Wychował wielu wybitnych zawodników, którzy reprezentowali nasze 
miasto i nasz region w Polsce, Europie i Świecie. 

Reasumując, działalność Pana Tadeusza Galińskiego ze wszech miar zasługuje na nadanie 
MEDALU PRO DOMO TRSOVIENSI. 

 Przewodniczący 

                                                                                          Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                                                                                                   Zenon Drewa 


