
Szanowni Państwo, 

 

w dniu 17 stycznia 2019 roku, na ręce Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, złożyłam rezygnację            

z mandatu Radnej Rady Miejskiej w Strzegomiu. 

Była to dla mnie bardzo trudna decyzja; podyktowana planami zawodowymi, które de facto 

koncentrują się na sprawach ważnych dla naszej Gminy i jej Mieszkańców. 

W Wyborach Samorządowych trzykrotnie, dzięki Państwa głosom, miałam zaszczyt uzyskać mandat 

Radnej i przez przeszło 8 lat sprawować tą odpowiedzialną funkcję. 

Doświadczenie samorządowca uświadomiło mi jak ważnym i trudnym tematem jest funkcjonowanie 

Spółek Gminnych; jak wiele sfer naszego codziennego życia opiera się o działania tych Spółek; ich 

rozwój oraz współpracę zarówno z Mieszkańcami jak i urzędami czy instytucjami. 

 

Wyzwanie zawodowe, związane z pracą w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Strzegomiu, 

traktuję jako kolejny obszar zaangażowania na rzecz mieszkańców naszej Gminy, kładąc priorytet na 

działania komunikacyjne, tak potrzebne nam wszystkim w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, 

oraz ekologii i budowania wizerunku naszej Gminy i samej Spółki. 

 

Bardzo dziękuję Państwu, za udział w Wyborach Samorządowych; szczególnie dziękuje tym, którzy 

zaufali mi oddając na mnie swoje głosy – dziękuję za wyzwania, które stawialiście Państwo przede 

mną; wspólne działania, które zmieniły naszą codzienność na lepsze. 

 

Deklaruję, że nadal będę angażowała się w działania społeczne, które są dla nas wszystkich ważne. 

 

Moje podziękowania kieruję w stronę Burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty, którego charyzma, 

zaangażowanie, skuteczność  i energia w działaniu  są dla mnie  wzorem pracy samorządowca. 

 

Dziękuję również zastępcy burmistrza Wiesławowi Witkowskiemu, Pani Skarbnik Lucynie Jurek oraz 

Pani Sekretarz Iwonie Zabawie a także naczelnikom i pracownikom urzędu za pomoc, otwartość                     

i współpracę. Słowa podziękowania kieruję do osób, które w 2010 roku startowały wraz ze mną z listy 

Federacja Młodych, ponieważ to dzięki naszej wspólnej pracy uzyskałam mój pierwszy mandat. 

 

Dwie kadencje pracy w Radzie Miejskiej to dla mnie wielki zaszczyt - możliwość podejmowania 

działań, których efekt pozostanie w naszej gminie na przyszłość. 

 

Praca w Radzie Miejskiej nie jest pracą w pojedynkę lecz praca całego Zespołu. 

 

Dziękuję zatem Tomaszowi Marczakowi, który przewodząc Radzie pokazał jak dla dobra Gminy można 

współpracować ponad podziałami; bez polityki i sporów - działać merytorycznie na rzecz rozwoju 

naszej Gminy. Dziękuję Radnym, z którymi miałam zaszczyt i przyjemność współpracować. 

Życzę Wam, aby idea współpracy i skutecznego działania towarzyszyły Wam również w obecnej 

kadencji. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Marta Zięba 


