
UCHWAŁA NR LIII/366/2022
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” dla Pana Eugeniusza Lecia

Na podstawie pkt. III ust. 1 Regulaminu Przyznawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” 
stanowiącego załącznik do Uchwały nr II/80/95 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie 
ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”, Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. . Przyznaje się tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” dla Pana Eugeniusza Lecia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Z inicjatywą o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” wystąpiło 
51 mieszkańców Gminy Głuszyca. 

 Pan Eugeniusz Leć urodził się 1 października 1954 r. i od urodzenia mieszka w Głuszycy. Przez wiele lat 
działał jako animator kultury i nauczyciel. W latach 1977-2014 był nauczycielem i kapelmistrzem w Zespole 
Szkół Ceramicznych w Szczawnie-Zdroju. Od 1977 pracował jako instruktor, a później jako dyrektor 
w Międzyzakładowym Domu Kultury w Głuszycy. Był dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 
późniejszego Miejskiego Domu Kultury w Głuszycy, gdzie zajmował się prowadzeniem zespołów tanecznych 
i instrumentalnych, klubu Czarnego Krążka, kina Bolka i Lolka czy koła teatralnego. Prowadził także sekcję 
brydża sportowego, koło PTTK i modelarskie. Prowadzony zespół taneczny trzykrotnie brał udział 
w Ogólnopolskich Dożynkach Centralnych oraz w przeglądach zespołów artystycznych. Przyczynił się do 
modernizacji budynku instytucji kultury, jak i świetlic wiejskich. Był także odpowiedzialny za nadzór nad 
pracami przy Podziemnym Mieście Osówka. 

 Pan Eugeniusz Leć działa społecznie już od 1965 r. Zaczynał jako członek Zakładowej Orkiestry Dętej, 
gdzie otrzymał specjalne wyróżnienie na regionalnym przeglądzie orkiestr dętych jako najmłodszy uczestnik. 
W latach 1991-1992 był wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci w Głuszycy – zajmował się tam 
współorganizacją półkolonii letnich i ferii zimowych. W kadencji 1994-1998 był radnym Rady Miejskiej 
w Głuszycy. 

 Od 2009 r. prowadzi Głuszycką Orkiestrę Dętą działającą przy Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Głuszycy. Orkiestra niejednokrotnie swoimi występami uświetniała wydarzenia na terenie Gminy 
Głuszyca – podczas świąt o charakterze państwowym, jak i wydarzeń lokalnych. 

 Za swoją działalność wyróżniony został nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony Działacz Kultury” w 1998 r., ponownie w 2001 r. Wielokrotnie 
nagradzany przez Dyrektora Zespołu Szkół Ceramicznych w Szczawnie-Zdroju. W 2017 r. otrzymał Srebrną 
Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, a prowadzona przez niego Głuszycka 
Orkiestra Dęta otrzymała nagrodę Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. 

 Ciągła praca na rzecz lokalnej społeczności Pana Eugenisza Lecia, wychowywanie kolejnych pokoleń 
głuszyczanek i głuszyczan oraz wieloletni wkład w rozwój życia kulturalnego Gminy Głuszyca zasługują na 
uznanie i wyróżnienie. 

 Nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” to wyraz szacunku dla Pana 
Eugeniusza Lecia za długoletnią pracę na rzecz naszych mieszkańców.
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