UCHWAŁA NR VIII/115/2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie: nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Pana Ryszarda
Kmiecika.

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ) oraz § 54 ust.2,
§55, §56 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej
Leszna z dnia 27 maja 1999 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 1999
roku Nr 59, poz.1252 z 24 ze zm.), uchwala co następuje:

§1
Nadaje się
Panu Ryszardowi Kmiecikowi
ODZNACZENIE
ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tomasz Malepszy

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/115/2019 Rady Miejskiej Leszna w sprawie nadania
odznaczenia “Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Pana Ryszarda Kmiecika.

Pan Ryszard Kmiecik jest cenionym nie tylko w Lesznie, ale również w całej Polsce
działaczem sportowym oraz społecznym, trenerem i wychowawcą wielu pokoleń młodych
mieszkańców miasta Leszna.
W połowie lat 80-tych ubiegłego stulecia reaktywował w Lesznie piłkę ręczną. Był
założycielem, wieloletnim prezesem i trenerem Międzyszkolnego Klubu Sportowego „RealAstromal” Leszno (wcześniej MKS „Arot-Astromal” i MKS „Arot-Tęcza”). Wiele lat pracy z
młodzieżą zaowocowało w 2001 roku zgłoszeniem drugoligowej drużyny seniorów piłki
ręcznej opartej głównie na swoich wychowankach, z którą w sezonie 2010/2011 Ryszard
Kmiecik wywalczył awans do pierwszej ligi piłki ręcznej ZPRP. Ryszard Kmiecik to wieloletni
członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej w Poznaniu.
Urodził się w 1949 roku w Kościanie. Był czynnym zawodnikiem, a jego pasją była i
jest piłka ręczna oraz praca z młodzieżą. Pracę trenerską rozpoczął w 1975 roku w MKS
„Tęcza” Kościan, a od 1986 roku w Lesznie.W latch 1976-1992 pracował w Urzędzie
Wojewódzkim w Lesznie. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady
Pracowniczej. Od 1992 -2018 roku pracował w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Lesznie. Obecnie jest Honorowym Prezesem MKS ”Real-Astromal” Leszno i trenerem grup
młodzieżowych.
Ze swoimi wychowankami odnosił wiele sukcesów na arenie ogólnopolskiej i
międzynarodowej, do których można zaliczyć: I miejsce juniorów młodszych w
Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej „JULECUP” w Bording w Danii w roku 1998, VII
miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w 1999r. w Zamościu, VII miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2004r. w Lesznie, III miejsce w Półfinale Mistrzostw
Polski Juniorów w 2001r. w Zabrzu. Od 2001 roku prowadzona przez niego drużyna
znakomicie spisywała się na parkietach drugiej, a następnie pierwszej ligi promując miasto
Leszno i będąc jego wizytówką na sportowej mapie Polski. Sześciu wyróżniających się
wychowanków występowało lub występuje w klubach Superligi ZPRP, a jego zawodnicy byli
wielokrotnie powoływani do kadry wojewódzkiej.
W 1993 roku w porozumieniu z Prezydentem Miasta Leszna był inicjatorem
powołania w roku szkolnym 1993/1994 klas o poszerzonym programie wychowania
fizycznego na bazie Szkoły Podstawowej nr 13. Na bazie współpracy ze szkołą zbudował
sprawdzony i efektywny system szkolenia sportowego, a także zaszczepił pasję do piłki
ręcznej wśród kadry nauczycielskiej tworząc szeroki zespół szkoleniowy, gdzie kształcił i
wychowywał swoich trenerskich następców.
Ryszard Kmiecik był inicjatorem lub współorganizatorem wielu ważnych wydarzeń
sportowych odbywających się w Lesznie o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Był m.in.
współorganizatorem międzypaństwowego meczu kadr narodowych piłkarzy ręcznych Polski

i Ukrainy w roku 2005 oraz Miedzypaństwowych Turniejów Kadr Narodowych Piłkarzy
Ręcznych „GRUNDFOS Cup” w latach 2006 i 2007 z udziałem reprezentacji Portugalii,
Danii, Norwegii, Węgier, Estonii i Polski, a także międzypaństwowego meczu reprezentacji
narodowych Polska – Gruzja oraz zgrupowania kadry narodowej seniorów reprezentacji
Polski, które odbywało się w Lesznie.
Ryszard Kmiecik był również współorganizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
sportach halowych w 2004r. w Lesznie oraz współautorem wspołpracy leszczyńskich grup
młodzieżowych z klubami sportowymi z Niemiec. Przez wiele lat był organizatorem letniego
wypoczynku i obozów sportowych dla wychowanków klubu. Pracując w MOSiR był przez
wiele lat organizatorem imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach
bloku „SPORT DLA WSZYSTKICH”.
Przez całe swoje życie Ryszard Kmiecik propagował i nadal propaguje aktywność
fizyczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje charaktery młodego pokolenia stosując
filozofię wychowania poprzez sport. Kształtuje samodyscyplinę przez promowanie sportu i
czynnej rekreacji jako zdrowego stylu życia.
Za swoją wieloletnią i efektywną pracę Ryszard Kmiecik był wielokrotnie odznaczany
m.in: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz najwyższym
odznaczeniem Związku Piłki Ręcznej w Polsce - Diamentową Odznaka za „Zasługi dla
Związku Piłki Ręcznej w Polsce”.

