ZAWSZE PO STRONIE LUDZI

Lidia Staroń
Sprawozdanie z działalności Posła na Sejm RP
listopad 2011 – wrzesień 2015

W sprawozdaniu m.in.:
√
√
√
√

Spółdzielnie dla Spółdzielców		
Więcej praw dla ofiar przestępstw
STOP komorniczemu bezprawiu
Posłanka pomaga ludziom

√ W obronie wykluczonych
√ Cała Polska rozmawia z Dziećmi
√ Prawny GPS…

Po raz kolejny oddaję w Państwa ręce sprawozdanie z mojej działalności. Uznaję to za swój
obowiązek, bowiem to dzięki Państwa zaufaniu dane jest mi zasiadać w Sejmie. W swojej działalności
kieruję się zasadą:

„Nie słowa, a czyny świadczą o mnie.”

Minione cztery lata to okres bardzo ciężkiej pracy – to walka
z niesprawiedliwością, pomoc ludziom i rozwiązywanie
ich problemów. Zajmuję się potrzebnymi zmianami
ustawowymi, a także interweniuję, gdy widzę krzywdę
i ludzką bezsilność. Reaguję na najbardziej palące problemy
społeczne, problemy mojego Regionu oraz prośby osób
zwracających się do mojego biura poselskiego.
Walczę o dobro człowieka i poszanowanie jego praw.
Niejednokrotnie musiałam zmagać się z bezpardonowymi
i oszczerczymi atakami osób i środowisk, które czuły się zagrożone moją działalnością. Nie pozwolę się
zastraszyć i nadal będę działała w Państwa interesie i dla Państwa dobra. Nie przejdę obojętnie wobec
ludzkiej krzywdy. W moim biurze zawsze znajdziecie Państwo pomoc i radę.
Z tą obietnicą, zapraszam do lektury.

Biuro Poselskie Poseł Lidii Staroń

ul. Kopernika 45/11 10-512 Olsztyn; tel. 89 527 92 37
Biuro Poselskie jest czynne codziennie:		
poniedziałek w godz. 800-1800			
wtorek – czwartek w godz. 800-1600
https://www.facebook.com/PoselLidiaStaron
piątek w godz. 800-1400
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www.lidiastaron.pl

Poseł Lidia Staroń pomaga ludziom
Masz prawo wiedzieć !

Lidia Staroń: „Członek spółdzielni ma prawo znać
wysokość zarobków prezesa - bo jest jego pracodawcą”
W listopadzie 2011 r. zapadł w Olsztynie pierwszy prawomocny wyrok skazujący prezesa jednej z olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych za nieudostępnianie uchwał dotyczących wysokości wynagrodzenia. Po nim zapadły … kolejne…

Spółdzielco, masz prawo:
✳✳ otrzymania odpisu statutu
i regulaminów (bezpłatnie)
✳✳ otrzymania kopii:
• uchwał organów spółdzielni
i protokołów obrad
organów spółdzielni,
• protokołów lustracji, rocznych
sprawozdań finansowych,
• faktur i umów zawieranych przez
spółdzielnię z osobami trzecimi

Sąd podkreślał, że zasadą jest jawność dokumentów spółdzielni oraz zachęcił spółdzielców
do dalszego egzekwowania swoich praw.

 yprowadzili majątek
W
spółdzielców
W Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rządziła ekipa, która wpędziła ją w długi, wyprowadzając majątek do prywatnych spółek. Pani Poseł podjęła szereg
działań, aby uchronić członków spółdzielni przed odpowiedzialnością finansową i utratą mieszkań. O wyprowadzaniu majątku spółdzielni powiadomiła Prokuraturę i CBA. Wszczęto postępowanie karne. Dzięki
poselskiej interwencji udało się także zmienić zarząd
spółdzielni. Walka o spółdzielców trwa nadal…

Członkowie ŚSM dziękują Poseł Lidii Staroń
za olbrzymią pomoc („Państwo w Państwie, Polsat)

 półdzielnia żądała 90 tys. zł
S
haraczu za wykup mieszkań

Lidia Staroń to symbol tego, czym poseł na Sejm RP być
powinien. A zarazem przeciwieństwo tego, czym w opinii większości rodaków jest poseł na Sejm RP. Lidia Staroń jest zaprzeczeniem kunktatorstwa, małości, prymitywnego cwaniactwa,
arogancji i pychy. To symbol rzetelności i pracowitości – ogromnej pracowitości.
Tak, Lidia Staroń to symbol. A zarazem wrażliwy człowiek z pasją. Niejednokrotnie doświadczyliśmy
z Jej strony wsparcia nieskazitelnego merytorycznie,
wielostronnego i bezinteresownego. Zawsze byliśmy wysłuchani i zrozumiani.
Każda złotówka podatników przeznaczona na
Biuro Poselskie Pani Poseł to złotówka doskonale wydana. Lidia Staroń dowiodła tego od początku swej działalności parlamentarzystki, dlatego nie wyobrażamy sobie aby
Lidii Staroń zabrakło w Polskim Parlamencie - jako
senatora lub posła”.

Jedna ze spółdzielni, aby uniemożliwić mieszkańcom stanie się pełnoprawnymi właścicielami, żądała od
swoich członków (zamieszkujących 3 budynki) łącznie
90 tysięcy zł za „przekształcenie” mieszkań w odrębną
własność. Państwo Maja i Filip, członkowie spółdzielni,
zaskarżyli uchwałę dot. opłat do sądu. Dzięki pomocy
prawnej Pani Poseł, sprawę wygrali! Spółdzielnia musiała anulować bezprawne opłaty.
Maja i Filip Łobodzińscy: „ Lidia Staroń to

wrażliwy człowiek z pasją. A zarazem to symbol.
Symbol walki z nieprawością i niesprawiedliwością. Symbol obrony skrzywdzonych. Symbol uczciwości
i poczucia społecznej służby, jaką jest sprawowanie funkcji
posła na Sejm RP.
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Masz prawo odejść…
W 2012 r. w Olsztynie dzięki wsparciu Pani
Poseł powstała nowa, malutka spółdzielnia mieszkaniowa „Jasna”. Stworzyła ją 10-osobowa grupa przedsiębiorców, która przez lata walczyła o odłączenie się
od jednej z największych w Olsztynie spółdzielni mieszkaniowych. Spółdzielnia utrudniała im uwłaszczenie
i żądała wysokich opłat. Odłączenie nie było łatwe,
przedsiębiorcy musieli procesować się z macierzystą spółdzielnią. Jednak opłacało się. Opłaty w nowej
spółdzielni były nieporównywalnie niższe i właściciele
w końcu mają wpływ na zarządzanie swoim majątkiem.
Mogli także się „uwłaszczyć” i przekształcić we wspólnotę mieszkaniową.

P
 oseł Lidia Staroń
zażegnała widmo eksmisji

Pomimo spłaty… Groziła jej eksmisja. Zwróciła się
z prośbą o pomoc do Poseł Lidii Staroń. Dzięki wsparciu prawnemu Posłanki – stała się pełnoprawnym właścicielem swojego mieszkania.

Groziła jej eksmisja, a z pomocą Posłanki
odzyskała swoje mieszkanie.
Pani Alina, członkini jednej z olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych, będąca osobą głuchoniemą
i samotnie wychowująca córkę, borykała się z problemami finansowymi. Z powodu niewielkiego zadłużenia, została wykluczona z członkostwa w spółdzielni.

Alina Olszewska: ”Moje mieszkanie – to wszystko
co mam. Chciano mi je odebrać ! Tylko dzięki pomocy
Pani Poseł – ja i moje dziecko nie trafiliśmy na bruk.
Lidia Staroń to wspaniały Człowiek, który ma serce
i pomaga także tym… najsłabszym…”

W
 obronie wykluczonych
Po latach batalii odzyskali pieniądze za swoje
mieszkanie. Prezes Spółdzielni musiał oddać blisko
200 tys. zł
Państwo Pawłowscy za zadłużenie … 1,2 tys. zł.,
które spłacili, zostali pozbawieni mieszkania. Mieszkania, za które zapłacili. Doszło do eksmisji. Rodzice wraz
z dziećmi kilka lat mieszkali w zagrzybionej piwnicy,
w warunkach urągających ludzkiej godności. Pani Poseł
o odzyskanie pieniędzy za mieszkanie walczyła 3 lata …
i je wywalczyła. Zgodnie z wyrokiem Sądu - Spółdzielnia musiała zwrócić pieniądze za lokal - odpowiednik
jego wartości rynkowej.
Za odzyskaną kwotę, Posłanka pomogła skrzywdzonej rodzinie, kupić nowe mieszkanie – tym razem
już nie w spółdzielni.

Państwo Pawłowscy dziękują za odzyskane
pieniądze („Państwo w Państwie”, Polsat)

Waldemar Pawłowski: „Wygraliśmy dzięki Pani
Lidii Staroń. Dziękuję Pani Poseł za to co dla nas zrobiła… Wykluczono nas ze społeczeństwa, odebrano
dach nad głową, nasze dzieci żyły w dramatycznych
warunkach, bez prądu, w strasznym grzybie. Pani
Poseł przywróciła nas do życia… Nie ma takich słów,
które potrafią wyrazić naszą wdzięczność…”

Spółdzielnia musiała oddać
pieniądze (”Państwo w Państwie”, Polsat)
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STOP nieuczciwym komornikom!
 ierwszy w Polsce
P
komornik skazany!

Pokrzywdzonymi byli rolnicy spod Szczytna, których
gospodarstwo rolne zostało sprzedane jako nieruchomość…
niezabudowana! Za niewielkie i do tego spłacone zadłużenie (8 tys. zł) rolnicy stracili zarówno dom, jak i budynki
gospodarcze, a także staw i las. Dopiero dzięki interwencji Poseł
Lidii Staroń akt oskarżenia trafił do sądu i komornik został
prawomocnie skazany…
Kolejnym wyrokiem, ten sam komornik został skazany
za przestępstwo umyślne – w innych postępowaniach egzekucyjnych. Tym razem, komornik sprzedał nieruchomości
po rażąco zaniżonych cenach! Został wydalony z zawodu…

Lidia Staroń: Dość bezkarności komorników!
(„Tak jest” ,TVN24)

Elżbieta Strzałkowska: „Pani Lidia Staroń pokazuje ludzkie oblicze polityki. Pani Poseł była tarczą
i mieczem przez nasze lata walki. Pani Lidia Staroń
jest po prostu WIELKA. DZIĘKUJĘ Najserdeczniej,
bardzo bardzo dziękuję…”

K
 omornik oddał bezprawnie
zabrane pieniądze…
Po inter wencji Posłanki odzyskali dom
i pieniądze.
Pan Piotr pracował jako leśnik niedaleko Purdy. Gdy zachorował na stwardnienie rozsiane musiał
zrezygnować z pracy i wraz z rodziną wyprowadzić
się z leśniczówki. Dzięki pomocy Poseł Lidii Staroń ciężko chory człowiek i jego najbliżsi nie trafili na bruk.
Rodzina cieszyła się z nowego domu do czasu…
gdy otrzymali pismo, że komornik żąda od nich ponad
12,8 tys. złotych za eksmisję… której nie przeprowadził!
Komornik (rzecznik prasowy KRK) błyskawicznie zajął konto bankowe, renty małżonków i wynagrodzenie Pani Elżbiety Strzałkowskiej. Rodzina została
bez środków do życia. Sąd nie reagował… Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji Pani Poseł - u komornika, w prokuraturze i w sądzie... Dopiero, w jej wyniku komornik oddał bezprawnie pobrane pieniądze.
Przeciwko komornikowi toczy się postępowanie
dyscyplinarne i karne.

Poseł Lidia Staroń wywalczyła dach nad głową,
a komornik musiał oddać bezprawnie zabrane
pieniądze
(„Sprawa dla Reportera”, TVP1)

P
 adli ofiarą
„komornika-gangstera”

ruchomy dłużnika, oszacowany przez niego na około
2 mln zł, komornik, bezprawnie, bez licytacji, sprzedał
za … niecałe 115 tys. zł.

Komornik został skazany i wydalony z zawodu, musiał także zwrócić pieniądze pokrzywdzonym
rolnikom…
Ofiarą innego nieuczciwego komornika padł
Wiktor Chruściel – przedsiębiorca z Nidzicy.
PanWiktor wziął kredyt na zakup nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej.
Z przyczyn losowych opóźnił się w spłacie kredytu.
Pan Wiktor chciał sprzedać nieruchomość, by wywiązać się z zobowiązania wobec banku, jednak bank nie
wyraził zgody na sprzedaż. Wkrótce pojawił się komornik i rozpoczął wycenę ruchomości należących do
przedsiębiorcy. W efekcie działań komornika majątek

Samochód komornik sprzedał za… 117 zł
(„Państwo w Państwie, Polsat)
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We wrześniu 2014 r. komornik Sebastian S. został
skazany i wydalony z zawodu. Musiał także zwrócić
pieniądze pokrzywdzonym rolnikom. Prawomocnie
skazany został także nabywca ciągnika…

Poseł Lidia Staroń interweniowała u Prokuratora
Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Zarzuty rażącego naruszenia prawa przez komornika - stawiane
przez Posłankę - zostały potwierdzone. Wszczęto postępowanie karne i dyscyplinarne. Komornik został zawieszony. Do sądu trafił akt oskarżenia...
Ofiarą tego samego komornika padli także rolnicy z Giżycka, którzy kupili nowy ciągnik potrzebny do
pracy w gospodarstwie. Rodzina popadła w kłopoty finansowe. Bank przystąpił do egzekucji... Dzięki pieniądzom pożyczonym od rodziny i przyjaciół państwo
Stakun spłacili większą część zobowiązania, by uniknąć sprzedaży ciągnika. Zawarli ugodę z komornikiem,
który mimo obietnic … wszczął licytację i sprzedał ciągnik swojemu znajomemu, wart 100 tys. zł za… 18 tys.

Komornik ciągnik wart 100 tys. sprzedał za… 18 tys zł.
(„Państwo w Państwie”, Polsat)

O
 dbierali za … cudze długi.
Sprzedawali za bezcen…
Historie ofiar „gangu”
komornika
Tą sprawą żyła cała Polska. Kancelaria Komornika Sądowego z Łodzi w toku postępowania egzekucyjnego zajęła i sprzedała ciągnik Radosława Zaremby … za długi jego sąsiada! W dodatku – za pół ceny
i bez licytacji! Pan Radosław znalazł pomoc u Poseł
Lidii Staroń…
Chociaż, Pan Radosław informował komornika, że
dłużnik zamieszkuje na działce obok i pokazywał mu
dokumenty swojego ciągnika (fakturę i dowód rejestracyjny) – to nic nie pomogło!
Komornik, nie zważając na nic, przyjechał z lawetą,
na którą załadowano sprzęt. Ciągnik sprzedano… za pół
ceny… znajomej komornika...

Zabrali ciągnik za długi… sąsiada.
Pomoc znalazł u Poseł Lidii Staroń
(„Dziś wieczorem”, TVP1)

Radosław Zaremba: „Bardzo, bardzo dziękuję
Pani Poseł za to, że mi pomogła. Dzięki Niej ludzie
odzyskują wiarę w sprawiedliwość…”

Na wniosek Poseł Lidii Staroń Minister
Sprawiedliwości zawiesił w czynnościach
Komornika i trzech asesorów. Złożył
wniosek o wydalenie ich ze służby
komorniczej w trybie dyscyplinarnym. Po
zawiadomieniach złożonych przez Panią
Poseł – trwa postepowanie karne. Asesor
ma już postawione zarzuty…

Lidia Staroń z pokrzywdzonymi: Radosławem Zarembą
i Katarzyną Walkowską oraz mec. Lechem Obarą

Nie był to odosobniony przypadek. Ofiarą komornika padła również Pani Katarzyna. Za długi firmy znajdującej się w tym samym budynku, co firma Pani Katarzyny, komornik zajął 3 samochody należące do jej spółki
oraz jej prywatny samochód.
Ofiarą tej komorniczej kancelarii padł również Pan
Piotr, któremu zajęto ciągnik i sprzęt rolniczy. Także tym
razem zajęte rzeczy … nie były własnością dłużnika.

Lech Obara radca prawny: „Lidia Staroń
codziennie, nie zaś jak wielu tylko kampanijnie,
zaangażowana jest w obronę słabych, których prawa są
łamane. W walce o nasze obywatelskie racje, Posłanka
potrafi otworzyć każde, nie tylko ministerialne drzwi.
(...) Walczy także o dobre prawo, często naruszając
wielkie grupowe interesy. Ważne, że jest niezwykle skuteczna i Jej się to udaje…”
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P
 oseł Lidia Staroń odzyskała
bezprawnie zabrany samochód
Komornik musiał oddać auto, odebrane dwa lata wcześniej
pani Bożenie za… cudze długi.
Nie pomogła jej dwuletnia sądowa batalia. Dopiero
dzięki interwencji Poseł Lidii Staroń - bezprawnie zabrany przez
komornika pojazd, wrócił do właścicielki. Teraz poszkodowana
z pomocą Pani Poseł walczy o odszkodowanie. Sprawa komornika
jest w prokuraturze...

Komornik zwraca bezprawnie
odebrane auto, marzec 2015 r.

K
 omornik naprawia swój
„błąd” – po 10 latach
Działanie komornika spowodowało, że starsze
małżeństwo straciło dach nad głową! Poseł Lidia Staroń odzyskała pieniądze!
Dom Państwa Tułacz przez bezprawne czynności
komornika trafił na licytację i został sprzedany za 18
tysięcy złotych – jako nieruchomość… niezabudowana!
Staruszkowie mieszkają kątem u córki i walczyli
o odzyskanie ojcowizny…10 lat!
Dopiero dzięki pomocy Poseł Lidii Staroń starsi ludzie odzyskali pieniądze za utracony dom oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę!

Stracili dom bo komornik sprzedał działkę…nie
zauważając domu
(„Sprawa dla reportera”, TVP1)

HelenaTułacz: „Nie ma takich słów, jakimi można wyrazić, to co czujemy… Po 10 latach upokorzeń
i bezsilności na naszej drodze stanął Człowiek. To Lidia Staroń. Ona odwróciła nasz los i spowodowała,
że uwierzyliśmy w dobro! Modlimy się o Panią Poseł każdego dnia…”
charyzmie. Dzięki natychmiastowym działaniom, udało jej się powstrzymać komornika i nie doszło do bezprawnej sprzedaży dorobku naszego życia”.

L idia Staroń: Rodzice nie
mogą odpowiadać za długi
dorosłych dzieci!
Państwo Stanisław i Irena rozpaczliwie szukali pomocy u Poseł Lidii Staroń, po tym jak komornik wtargnął do ich domu i zajął wszystkie rzeczy (meble, sprzęty rtv i agd) oraz samochody za … długi syna, który od
lat z nimi nie mieszkał. Dzięki szybkiej pomocy Pani
Poseł, sąd zwolnił zajęte rzeczy spod egzekucji i odstąpił od bezprawnej licytacji.
Irena i Stanisław Konkel: „Komornik chciał zagarnąć dorobek naszego życia za cudze długi! W tej
dramatycznej sytuacji, z nieba spadła nam Posłanka
Lidia Staroń. Człowiek o wielkim sercu i wyjątkowej

Komornik chciał nam wszystko zabrać
(„Magazyn Expresu Reporterów”, TVP2)
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 zięki Posłance
D
nie stracił dachu
nad głową…
Dzięki Poseł Lidii Staroń, Pan
Stefan nie straci dachu nad głową.
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego i Prezesa Sądu Rejonowego
powstrzymało bezprawne działanie
komornika, który chciał zlicytować
dom Pana Stefana za długi … jego
syna. Mimo, że ojciec spłacił za syna
cały dług! Dopiero interwencja Posłanki spowodowała, że egzekucja
została umorzona a hipoteka zdjęta
z nieruchomości.
Alina Pióro:
„Działka to całe moje życie. Byłam
zrozpaczona, gdy chciano mi ją odebrać. Interwencja Pani Poseł Lidii Staroń zdziałała cuda – nareszcie mogę
spokojnie uprawiać działkę”.
Alfred Sobolewski:
„Za krytykę zarządu ROD, PZD
chciał pozbawić mnie działki! Dzięki
pomocy prawnej Pani Poseł Lidii Staroń wygrałem sprawę w sądzie. Za dotychczasową pomoc pięknie dziękuję”.

Przysucha, dnia 12.08.2015

			
		

Szanowna Pani Poseł
Lidia Staroń

W imieniu Pana Stefana Celi chciałbym serdecznie podziękować za
interwencję w jego sprawie, która okazała się skuteczna.
Ostatecznie Sąd Rejonowy umorzył egzekucję komorniczą z datą na miesiąc
wrzesień 2010 zgodnie z żądaniem Stefana Celi. Uchylono również postanowienie o zajęciu hipoteki na sporną działkę i obecnie Stefan Celi nie posiada już zajęcia hipoteki.
Muszę dodać, że okres 5-ciu lat tj. od 2010 do 2015 był dla Pana Stefana Celi okresem
dramatycznym z powodu niesłusznego zajęcia komorniczego gdyż nie mógł on inwestować w swoja własność i budynek doprowadzony został do ruiny.
Działania Pani Poseł okazały się niezwykle skuteczne gdyż wszystkie poprzednie sprawy wnoszone przez Stefana Celi były przez Sądy oddalane.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Pani Poseł i życzę Pani powodzenia w dalszej
pracy a w szczególności na linii pomagania skrzywdzonym obywatelom.
Ze swojej strony deklaruję ewentualną pomoc prawną bezinteresownie w przypadkach Pani interwencji.
					
Z poważaniem
Adwokat Adam Gazda

Sabina Szpara:
„Od lat walczę w sądzie administracyjnym o odzyskanie
ojcowizny. Tylko dzięki pomocy biura poselskiego nie zostałam wywłaszczona. Bardzo doceniam pracę Pani Lidii Staroń,
uważam, że jest bardzo potrzebna w naszym Regionie”.
Władysława Pniewska:
„Kiedy tylko mam problem ze spółdzielnią, pędzę do
biura poselskiego Poseł Lidii Staroń. Zawsze otrzymuję tam
pomoc prawną i wsparcie. Dzięki temu nie poddałam się,
kiedy spółdzielnia chciała zrzucić na mnie odpowiedzialność
za swoje zaniedbania”.

P
 rzez sąd i komornika stracił
pół miliona złotych. Dzięki Lidii
Staroń odzyskał nieruchomość
W wyniku interwencji Poseł Lidii Staroń, pokrzywdzony przedsiębiorca stał się w końcu właścicielem nieruchomości, którą kupił na sądowej licytacji… 8 lat wcześniej!
Pan Andrzej Wrzesień nabył na licytacji w sądzie
nieruchomość za blisko pół miliona złotych. Okazało się,
że nie może stać się jej właścicielem, bo została sprzedana przez dłużnika w trakcie toczącej się egzekucji.
Doszło do tego w wyniku zaniedbania komornika i sądu.
Pieniądze wpłacone przez Pana Andrzeja zostały rozdysponowane na spłatę… cudzych długów. Od 8 lat walczył
o kupioną działkę lub zwrot pieniędzy. Po interwencji
Posłanki m.in. u Prezesa Sądu - Sąd naprawił swój błąd,
a Pan Andrzej stał się w końcu właścicielem nieruchomości – za którą zapłacił…8 lat wcześniej.
Wo b e c kom or n i k a i s ę d z i ów w s z c z ę t o
postępowanie karne.

Po ośmiu latach odzyskał nieruchomość (zdj. Fakt)

Andrzej Wrzesień: „Rzadko spotyka się ludzi,
którzy łączą w sobie mądrość, odwagę, piękno i …
serce. Pierwszy raz spotkaliśmy Człowieka, który jest
uosobieniem tego wszystkiego. Który ma tyle charyzmy i empatii. Który każdą sprawę traktuje jak bój
o własną. Do którego jadą ludzie z całej Polski … bo
daje nadzieję i przywraca wiarę w sprawiedliwość.
Z całego serca dziękuję Pani Poseł za to, że jest! ”
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Jestem
od rozwiązywania problemów…
W
 alka o remont zakończona sukcesem!
Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej z Olsztyna, po trzech latach batalii z urzędnikami, dzięki interwencji Poseł Staroń
uzyskali zgodę na remont budynku,
objętego ochroną konserwatorską.
Zdewastowana kamienica ma już nową
elewację. Prace zakończyły się w lipcu
2014 r.
Elżbieta Mazurek: „...z całego serca dziękujemy...”

C
 zy na Świętej Górze
powstaną wiatraki?
W Lekitach niedaleko Jezioran rozgorzał spór o elektrownię wiatrową. Inwestor zamierza postawić we wsi
dwa 119 metrowe wiatraki. Burmistrz Jezioran w czerwcu
2008 r. wyraził zgodę na budowę dwóch elektrowni wiatrowych, klasyfikując ją jako…inwestycję celu publicznego. Tym samym złamał prawo.
Poseł Lidia Staroń wraz z Danutą Kozłowską
(„Wolne Jeziorany”)

Pani Poseł, interweniowała w tej sprawie m.in.:
u Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
i GINiB. Wsparła również mieszkańców Lekit
na Sesjach Rady Miasta, występując przeciwko
arogancji władzy. Pomaga w sprawach sądowych.
Walka o spełnienie woli mieszkańców
– trwa…

Pani Poseł wraz z mieszkańcami Jezioran i okolic
(Uwaga po Uwadze”, TVN)

o odszkodowanie - Sąd Rejonowy w Olsztynie orzekając, iż wskutek ww. działań doszło u tej funkcjonariuszki do rozstroju zdrowia oraz naruszenia jej dóbr osobistych, w tym godności człowieka…

L idia Staroń wspiera osoby
dotknięte mobbingiem…
Czy próba ujawnienia możliwej korupcji na
wschodniej granicy spowodowała działania mobbingowe wobec funkcjonariuszy celnych?
Monika Podsiad – funkcjonariuszka celna,
Audytor wewnętrzny w Izbie Celnej w Olsztynie wraz
ze swoim mężem – również celnikiem najdotkliwiej
odczuła działania o charakterze mobbingowym ze strony dyrektora tej izby.
Potwierdził to w swoim wyroku - w sprawie

Poseł Lidia Staroń z Moniką Podsiad (ofiarą mobbingu)
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Wygrać
z urzędniczymi absurdami…
Lidia Staroń pomogła wygrać z absurdalną decyzją urzędnika. Rolnicy nie stracą gospodarstwa
za… wycinkę krzaków!
Wójt Gminy Szczytno wymierzył Państwu
Krystynie i Józefowi Lisom finansową karę
370 tysięcy złotych za… wycinkę krzaków. Nie
umiał przy tym wskazać – jakie były wycięte krzewy,
ile miały lat i jaki zajmowały obszar. Wezwany
na miejsce patrol Policji stwierdził, że wycinka została przeprowadzona legalnie.
Pani Poseł zaskarżyła bezprawną decyzję urzędnika - sporządzając dla rolników skargę do SKO
w Olsztynie. Kolegium potwierdziło wszystkie
zarzuty przedstawione przez Posłankę!
Rolnicy ze Szczytna, na których Wójt nałożył karę 370 tys. zł
W obliczu tak miażdżących argumentów,
za... wycinkę krzewów, wreszcie mogą spać spokojnie.
dec
yzja Wójt a mogła być ty lko jedna –
Za sprawą Poseł Lidii Staroń urząd wycofał się z absurdalnej
umorzenie postępowania.
decyzji.

„
 Trujący” zakład...?
W związku z prośbą o interwencję skierowaną przez mieszkańców Korsz, przerażonych działalnością Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego
i Produkcji Czystego Ołowiu w Korszach oraz podwyższonym stężeniem ołowiu w ich krwi - Posłanka
wystąpiła do NIK, Ministra Środowiska i Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o zbadanie legalności
wydanego pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na budowę. W tej sprawie prowadzone jest także
postępowanie karne.
Batalia o prawo mieszkańców do życia w mieście
wolnym od ołowiu trwa…

Mieszkańcy Korsz i Posłanka
na sesji Rady Miasta

L idia Staroń: Dzieci nie
mogą cierpieć z powodu
błędu urzędnika
Pani Poseł interweniowała w sprawie rodziny,
której ZUS bezprawnie odmówił prawa do renty po
zmarłym mężu i ojcu.
Mąż Pani Małgorzaty przez 20 lat zmagał się
z ciężką chorobą. Cierpiał na stwardnienie rozsiane.
Miał na stałe przyznaną rentę. Po jego śmierci ZUS
odmówił żonie i dzieciom prawa do renty rodzinnej
z powodu… pomyłki urzędnika sprzed 15 lat! Pani
Lidia Staroń wystąpiła z wnioskiem o przyznanie
rodzinie Pani Małgorzaty renty w drodze wyjątku…

Rodzinie odmówiono renty bo urzędnik się
pomylił… 15 lat wcześniej

(„Sprawa dla Reportera”, TVP1)
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Lidia Staroń pomaga wygrać
z bezprawiem…
 omornik zajął auto za cudze
K
długi
Pani Poseł podjęła interwencję w sprawie Pani Joli
(pielęgniarki, matki czworga dzieci), która wraz z mężem kupiła używany samochód. Małżeństwo zaciągnęło
na niego kredyt, a samochód służył pielęgniarce do wizyt
do chorych i wożenia do lekarza chorej córki. Po 3 miesiącach do ich domu zapukał komornik skarbowy, który zajął
auto na polecenie Urzędu Skarbowego za… długi pierwszego właściciela. Dopiero po interwencji Pani Poseł Urząd
Skarbowy wyłączył samochód spod egzekucji i Pani Jola wraz
z rodziną może bez obaw z niego korzystać.

Pani Jola dziękuje Poseł Staroń
za odzyskanie samochodu
(„Sprawa dla reportera”, TVP1)

Z
 amiast leczenia … więzienie
Na wniosek Pani Poseł Lidii Staroń Prezydent RP
ułaskawił Łukasza Zawadzkiego, mężczyznę cierpiącego na schizofrenię, który spędził 8 lat w więzieniu,
zamiast w szpitalu.
Łukasz cierpi na schizofrenię od 12 roku życia. Jest
upośledzony. Jego historia rozpoczęła się w 2001 roku.
Chłopak telefoniczne groził sąsiadce. Zgodnie z opinią
Prokuratora powinien zostać umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Nie został przyjęty
z powodu braku miejsc. Następnie Łukasz zadzwonił
do Szpitala z informacją o podłożeniu bomby. Otrzymał wyrok. Trzy lata więzienia.
Od 2003 roku Łukasz przebywał w więzieniu, skąd
wysyłał listy z pogróżkami do prokuratorów i sędziów.
Został wielokrotnie skazany. W wyrokach sądów podkreślano, iż powinien trafić do zamkniętego zakładu
psychiatrycznego. Jednak zamiast na leczenie, trafił do

Łukasz Zawadzki wraz z matką
(„Państwo w państwie”, Polsat)

izolatek i cel z groźnymi przestępcami. W efekcie jego
choroba pogłębiała się. Dopiero wniosek Pani Poseł doprowadził do ułaskawienia mężczyzny i jego prawidłowego leczenia…

„Wyłudzony” weksel
Państwo Aleksandra i Tomasz prowadzili firmę zajmującą się szyciem kostiumów kąpielowych. Problemy
rozpoczęły się, gdy właściciele firm z którymi współpracowali zażądali podpisania weksla in blanko. Był to warunek otrzymania towaru, a tym samym prowadzenia dalszej działalności firmy.
Rok później, przedsiębiorcy otrzymali wypełniony
weksel – na kwotę… ponad miliona zł. Prokuratura umoSprawa Państwa Górczyńskich
rzyła sprawę…
(„Sprawa dla reportera”, TVP1)
Pani Poseł wystąpiła do Prokuratora Generalnego
z prośbą o przyłączenie się do subsydiarnego aktu oskarżenia. Dzięki wsparciu Posłanki Sąd Apelacyjny uchylił
zaskarżone postanowienie i sprawa mogła się toczyć dalej…
Jola Górczyńska: „Mamy szczęście, że spotkaliśmy na swojej drodze Lidię Staroń. W naszej sprawie radykalnie się wszystko zmieniło… Otworzyła nam drzwi, których już nikt otworzyć nie potrafił…”
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S
 tracił dorobek życia
z powodu…
fałszywej opinii biegłej
Pan Jerzy Szwedka planował otworzyć restaurację. Wykonanie budynku zlecił firmie budowlanej. Roboty zostały wykonane niezgodnie z projektem i przedsiębiorca odmówił firmie zapłaty części wynagrodzenia. Przez fałszywą
opinię biegłej, która stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną – Pan Jerzy
przegrał sprawę w sądzie. Wszedł komornik. Przedsiębiorca stracił cały dorobek swojego życia… Potem jednak okazało się, że budynek był wykonany źle... bez fundamentów
i groził katastrofą budowlaną. Nadawał się… do rozbiórki.
Prokuratura nie reagowała… Dopiero Sąd Najwyższy zmienił
bieg sprawy, wskazując na błędy biegłej i możliwość popełnienia przestępstwa, a to otworzyło drogę do odszkodowania…
Michał Sawicz: „Gazownia żądała ode
mnie zapłaty ponad 11 tys. złotych za gaz
dostarczony do mieszkania, w którym nie
mieszkałem od wielu lat. Fachowa pomoc
Pani Lidii Staroń sprawiła, że zarząd gazowni odstąpił od swojego żądania i jeszcze
mnie przeprosił…”

Jerzy Szwedka dziękuje Poseł Lidii Staroń

(„Państwo w państwie”, Polsat)

Jerzy Szwedka: „Pani Poseł chciałem Pani złożyć najserdeczniejsze życzenia i bardzo, bardzo podziękować za cały trud i heroiczna walkę. O to, że
Pani wspiera tych, których już nikt wesprzeć ani
nie chce, ani nie potrafi”.

Tomasz Rumszewicz (Żeglarz, Mistrz Polski): „Pani
Lidia Staroń to osoba odznaczająca się charyzmą i równocześnie dużą wrażliwością – zarówno na potrzeby całych
grup społecznych, jak i pojedynczego człowieka… Inicjująca i włączająca się we wszelkie inicjatywy. Ja znam Ją ze
wsparcia inicjatyw sportowych. Lidia Staroń to przyzwoitość,
konkretne działanie merytoryczne i pomoc innym…”

SPEŁNIAĆ MARZENIA
PIENIĄDZE DLA POTRZEBUJĄCYCH
„
 Dopóki walczysz –
Jesteś zwycięzcą!”
Ludzie, którzy stają w obronie innych – osób skrzywdzonych przez potężne grupy interesów, władzy lub wadliwy system prawny – często spotykają się z odwetem
środowisk, których interesy te interwencje naruszają.
Przekonała się o tym Lidia Staroń znana z obrony m.in.
spółdzielców, ofiar bezprawnych egzekucji komorniczych,
oszutw lichwiarzy czy nadużyć władzy. Przypomnijmy:
w czasie, gdy Poseł Lidia Staroń walczyła o korzystne zmiany w prawie – w prasie krajowej ukazały się nieprawdziwe
i pomawiające publikacje. Posłanka wygrała proces sądowy
z gazetą, która zamieściła oczerniające artykuły, a zasądzone zadośćuczynienie w wysokości 90 tys. zł w całości przeznaczyła na cele charytatywne.
Po 10 tys. dostały stowarzyszenia i organizacje wspomagające dzieci, młodzież i rodziny oraz hospicjum.
Kolejne wygrane pieniądze w postępowaniu sądowym
zostały przekazane potrzebującym m.in. Centrum Opieki
Paliatywnej im. Jana Pawła II, Olsztyńskiemu Towarzystwu
„Amazonki” oraz Fundacji „Mam marzenie”.
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Ogólnopolskie Akcje społeczne…
„
 Cała Polska rozmawia z dziećmi”
Poseł Lidia Staroń jest pomysłodawczynią i organizatorem ogólnopolskiej akcji społecznej „Cała Polska rozmawia z Dziećmi…”
W ramach Akcji odbyły się spotkania m.in.
znanej z programu TVN sędzi Anny Marii Wesołowskiej
- z uczniami szkół, ze studentami oraz z rodzicami…
W październiku 2015 r. zostanie zainaugurowana
kolejna odsłona akcji:
Autor: Damian Sadkiewicz

 Rozmawiaj, zanim będzie
„
za późno…”

W biegu życia

Rozpocznie się ona konkursem dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych na najlepszy wiersz i spot związany z tematyką akcji. Nagrodą będzie wyjazd do Brukseli.

Samotne śniadanie smakuje wciąż tak samo
Chciałbym się móc uśmiechnąć jedząc
Chciałbym je zjeść z Tobą Mamo
Twe „na razie” rano, „odrób lekcje” po szkole
I wieczorne „dobranoc” to Twój całodniowy dialog
Płaczę, gdy usypiam – dla mnie to za mało
Wiem, że ciężko pracujesz na nowe buty dla mnie
i kieszonkowe, lecz ja zamieniłbym to wszystko
na rodzinną ciepłą rozmowę.
I ten majowy spacer, gdy upał doskwierał
Nie zauważyłaś, Mamo, że mnie na nim nie ma…
Jeśli mi się uda w przyszłości założyć rodzinę,
To nie będą to niby rodzice z niby-synem.
I przyrzekam, Boże, tego się nie obawiaj
Myśl mego dziecka nigdy nie zabrzmi:
„Mamo, Tato! Nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj!”

Konferencja „Mądre wychowanie. Jak mówić, żeby
dzieci słuchały?” pod honorowym patronatem
Poseł Lidii Staroń, Warszawa Biblioteka Narodowa,
wrzesień 2012

Dawid Berg
Zespół Szkół w Wielbarku Gimnazjum kl. III

„Prawny GPS”
Spotkania organizowane w ramach akcji „Prawny GPS” dają młodzieży możliwość zdobycia wiedzy
prawnej, potrzebnej w codziennym
życiu.
Do programu Poseł Lidia Staroń
zaprosiła m.in. sędziów, radców prawnych, prokuratorów, adwokatów, ekspertów. Każdy z nich opowiada o innym
aspekcie prawa… Tematyka zawsze dotyka problemów codziennych, jak umowy, cyberprzestępczość, odszkodowania, lichwa, narkotyki…

Spotkanie z
uczniami LO IV
i LO V w Olsztynie
Spotkanie z uczniami LO I i II
z udziałem Anny Marii Wesołowskiej
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Spotkanie z licealistami, Olsztyn

Spotkanie z licealistami LO I, II i III

Spotkanie ze studentami WPiA UWM w Olsztynie.

Spotkanie z młodzieżą, Gimnazjum nr 3.

W
 spierając
uzdolnioną
młodzież
Pani Poseł jest fundatorem
nagród i patronem konkursu
„Mój pomysł na wykorzystanie
nauk ścisłych w rozwiązywaniu
problemów życia codziennego”.
Konkurs ten, skierowany do
uczniów gimnazjum organizuje Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 1 w Olsztynie.

Wręczenie nagród laureatom V edycji
konkursu, czerwiec 2015

Laureci konkursu, 2013 r.

Walcząc o drogi...
Będzie obwodnica a krajowa „szesnastka” będzie modernizowana
√ Udało się doprowadzić do pozytywnej decyzji w sprawie najbardziej oczekiwanej przez

mieszkańców Olsztyna i turystów inwestycji – budowy południowej obwodnicy Olsztyna!
√ Jest budowana droga „dojazdowa” (51) Olsztynek - Olsztyn.
√ Sukcesem zakończył się także etap batalii o modernizację krajowej „szesnastki”. Droga, będąca
kręgosłupem komunikacyjnym Warmii i Mazur, została wpisana do Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014 – 2023. Teraz należy dopilnować aby zmodernizowana została w całości!
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SPOTKANIA Z WYBORCAMI
I NIE TYLKO…
Po stronie Spółdzielców...

Poseł Lidia Staroń i Minister Jarosław Gowin
podczas spotkania ze spółdzielcami
Olsztyn, październik 2012

Spotkanie z młodzieżą licealną, Olsztyn
Inauguracja roku szkolnego, 2015 r.

Pokaz ptaków drapieżnych
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Spotkanie
z mieszkańcami
wsi

Konferencja „Nie ma dzieci – są ludzie”

Poseł Lidia Staroń wspiera protestujących rodziców
w skutecznej batalii o przedszkole w Biskupcu.

Dożynki, Pasym 2015 r.

Święto Niepodległości, Olsztyn 2014 r.

Interwencja w sprawie rolników ukaranych bezprawną decyzją urzędu za wycięcie
krzaków, Szczytno 2015 r.

Dożynki, Olsztynek 2015 r.

Zawody sportowe.
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Poseł Lidia Staroń i Kardynał Kazimierz Nycz
Dożynki diecezjalne, Gietrzwałd 2013 r.

Pomagając innym …
L idia Staroń
Przyjacielem Hospicjum
W kwietniu 2012 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Opieka paliatywna XXI wieku” odbyło się uroczyste wręczenie statuetek „Przyjaciela Hospicjum ”.
Pani Poseł znalazła się w gronie wyróżnionych osób, których
zaangażowanie i bezinteresowna pomoc przyczyniły się do zapewnienia godnych warunków pacjentom olsztyńskiego hospicjum.
Hospicjum było także jednym z beneficjentów nawiązki sądowej
za wygrany proces sądowy z „Rzeczpospolitą”
Całą wygraną kwotę 90 tys. zł Pani Poseł przeznaczyła
na cele charytatywne.

Osoby wyróżnione tytułem
„Przyjaciel Hospicjum 2012”

 oseł Lidia Staroń - także „Przyjacielem
P
Szpitala Dziecięcego”
Wyróżnienie to zostało przyznane osobom z regionu warmińsko-mazurskiego, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do poprawy jakości leczenia i warunków pobytu pacjentów w szpitalu.
Pani Dyrektor WSSD Krystyna Piskorz-Ogórek: „Pani Poseł Lidia Staroń zawsze pamięta o ważnych dla Szpitala chwilach, o dzieciach tam przebywających, a przede wszystkim pracuje nad rozwiązaniem problemów Służby Zdrowia, z którymi boryka się nasz Region.”

I „Przyjacielem Szpitala Miejskiego”

Otwarcie Katedry
i Kliniki Dermatologii
oraz Oddziału
Reumatologii

Otwarcie nowo wybudowanej
części Szpitala

Szpital Miejski w Olsztynie otrzyma pieniądze!

Po raz kolejny Poseł Lidia Staroń pomogła uzyskać potrzebne pieniądze.
W 2013 r. Szpital Miejski w Olsztynie walczył o dofinansowanie z funduszy norweskich.
Szpital chciał pozyskać środki na poprawę opieki związanej z ciążą, porodem i połogiem.
Dzięki pomocy Pani Poseł – pieniądze uzyskał…

Poseł Lidia Staroń członkiem Rady ds. Pokrzywdzonych
Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości
W lutym 2012 r., Lidia Staroń
została członkiem Rady za działania p o dejmowane na rze cz
osób pokrzywdzonych.

Jarosław Gowin: „„(…)Poseł Lidia Staroń bezkompromisowo walczy z korupcją i broni ludzi. Ona walczy
o każdego z Was. Lidia Staroń to kompetencja, odwaga i uczciwość…”
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Walcząc o prawa Spółdzielców
w Trybunale Konstytucyjnym
W związku z blokowaniem
zmian przepisów w Sejmie, walcząc
o dobre prawo, Pani Poseł złożyła do TK
wniosek o zbadanie zgodności
z Konstytucją przepisów spółdzielczych
ustaw. Wskazano w nim m.in. na:
- niekorzystną sytuację właścicieli
lokali w spółdzielni,
- istnienie tzw. ”członków oczekujących”: tj nie posiadających lokalu, a decydujących o istotnych
sprawach spółdzielni,
- brak praw członków do majątku spółdzielni.
5 lutego 2015r. Trybunał w swoim wyroku podzielił zarzuty Pani Poseł.
Teraz wspólnoty powstające z tzw.
zasobów spółdzielni będą miały w końcu
prawo m.in. do środków zgromadzonych
na funduszu remontowym.

Poseł Lidia Staroń jako przedstawiciel wnioskodawców

Sędziowie uznali za niezgodne z konstytucją
także przepisy, które pozwalają na przyjmowanie w poczet
członków - osób niemających lokalu w zasobach spółdzielni (tzw.
członków oczekujących), będących często „drużynami” prezesów
spółdzielni. TK wystosował do ustawodawcy sygnalizację – o niezwłoczną zmianę prawa w pozostałym zaskarżonym zakresie…

W obronie praw działkowców,
przeciwko monopoliście
Monopol Polskiego Związku Działkowców i brak
ochrony praw samych działkowców – to najistotniejsze zarzuty, które przedstawiła Pani Poseł w imieniu
Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym wobec ustawy
o ogrodach działkowych.
Trybunał Konstytucyjny podzielił je i stwierdził
niekonstytucyjność większości przepisów obowiązującej
dotychczas ustawy.
Ustawa, która weszła w życie w styczniu 2014 r.,
niestety tylko w pewnej części naprawiła niekonstytucyjne prawo...

Przedstawiciele Sejmu Posłowie: Lidia Staroń,
Andrzej Dera, Stanisław Pięta

Czas na historyczną prawdę
Jesteśmy coraz częściej zaskakiwani doniesieniami o przypadkach stosowania w zagranicznych mediach określeń: „polskie obozy koncentracyjne”
lub „polskie obozy zagłady”.
Nie godząc się z takimi praktykami, Lidia Staroń, współzałożycielka
Stowarzyszenia Patria Nostra walczącego – na salach sądowych – o prawdę
historyczną, doprowadziła do uchwalenia jednogłośnie przez Sejm:
Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Uchwała została podjęta 12 czerwca
2015 r. poprzez aklamację.
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Nowe prawo z inicjatywy
Poseł Lidii Staroń…

Skazani komornicy będą odwoływani
z zawodu z mocy prawa

10 października 2014 r. Sejm poparł proponowaną przez Panią Poseł nowelizację ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, której celem
jest m.in. natychmiastowe wydalenie z zawodu ludzi skazanych… Nowe
prawo wprowadza natychmiastową skuteczność postanowienia o wydaleniu komornika ze służby- bez wymogu wydania decyzji. Przed zmianą
komornik, po skazaniu, mógł pracować jeszcze przez wiele miesięcy lub
lat Przepisy weszły w życie w styczniu 2015 r.

Lidia Staroń: Nie tak szybko,
komorniku!
Pani Poseł Lidia Staroń wniosła projekt nowelizacji kpc.
Przewidziano tam zakaz sprzedaży zajętych ruchomości przez
komornika – do czasu uprawomocnienia się zajęcia.
- Gdyby proponowane przez Posłankę przepisy zostały
uchwalone wcześniej, nie doszłoby do sprzedaży ciągnika bezprawnie zabranego rolnikowi za … długi sąsiada. Sąd, nim
komornik sprzeda rzecz, będzie musiał najpierw rozpoznać
zarówno skargę na czynności komornika, jak i powództwo przeciwegzekucyjne. Prezydent podpisał ustawę 31 lipca 2015 r.

 osłanka wywalczyła większe prawa dla pokrzywdzonych
P
przestępstwem
W lipcu 2013 r. za sprawą Pani Poseł weszła w życie
nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Ta niezwykle ważna zmiana polega na przyznaniu osobom składającym zawiadomienie o przestępstwie (a nie mającym statusu
pokrzywdzonych), prawa do wniesienia zażalenia,
gdy Prokuratura odmówi zajęcia się sprawą. Do tej pory
nie miały takiej możliwości. Było to przyczyną wielu
ludzkich dramatów. Przykładem mogły być sfałszowane opinie, dokumenty, zeznania świadków… Mogły one
być i zazwyczaj były podstawą krzywdzących wyroków
sądowych. Człowiek tracił majątek, a pokrzywdzonym dla
prokuratora był… „wymiar sprawiedliwości”. Dochodziło
także do sytuacji absurdalnych. Prezes jednej ze spółdziel-

ni mieszkaniowych był podejrzany o defraudację pieniędzy
z majątku spółdzielni. Status pokrzywdzonego miała spółdzielnia, reprezentowana przez…
podejrzanego o nieuczciwość
prezesa. Za pokrzywdzonych nie mogli zostać uznani
członkowie, mimo, iż to oni są właścicielami majątku spółdzielni. Pani Poseł to zmieniła i dzisiaj takie uprawnienia
otrzymały także instytucje, w tym RPO, CBA, NIK...

Komornik nie zabierze rzeczy niezbędnych niepełnosprawnym
W dniu 18 września 2014 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.
Komornik nie może już zabrać rzeczy niezbędnych osobom niepełnosprawnym do normalnego życia. Zdarzały się bowiem przypadki zajęcia przez komornika np. wózka inwalidzkiego.
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Szanowni Państwo,
od dnia 6 sierpnia 2015 roku nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Decyzję o odejściu podjęłam wcześniej, gdy Polacy usłyszeli od Pani Premier, że parlamentarzyści mają „sumienia
zostawiać za drzwiami”.
Jestem więc dzisiaj parlamentarzystą niezależnym. Nie szukam też poparcia w strukturach partyjnych.
Nie byłam i nigdy nie będę „polityczną marionetką”. Poparcia szukam w ludziach. To im pomagam
od lat i dlatego nigdy nie rozstaję się ze swoim sumieniem. Jestem wierna swojemu hasłu – „Zawsze po stronie
ludzi”. Nawet, jeżeli muszę przeciwstawić się działaniom innych parlamentarzystów-lobbystów czy silnych
finansowo korporacji.
Kiedy dziesięć lat temu, po raz pierwszy kandydowałam do Sejmu, wstępowałam do formacji Obywatelskiej.
Wtedy było nam „po drodze”, bo wspólnie walczyliśmy z krzywdą i niesprawiedliwością dotykającą zwykłych
ludzi, z marnotrawieniem publicznych pieniędzy, nepotyzmem, prywatą.
Ale od tego czasu Platforma się zmieniła. „Zostawiła sumienie za drzwiami” gabinetów, limuzyn.
Najgorsze jest to, że „za drzwiami” zostali też zwykli ludzie z ich problemami – szukający pomocy
u „swoich” parlamentarzystów. Tych, którzy im tak wiele obiecywali…
Z tymi ludźmi, za tymi „drzwiami” zostałam także i ja. Sens swojej pracy w Sejmie widzę bowiem
w podejmowaniu interwencji w ważnych sprawach ludzi. Ludzi nękanych przez zarządy spółdzielni
mieszkaniowych, komorników, lichwiarzy. Ludzi skrzywdzonych przez urzędników, prokuratorów, sądy…
Bronię ich przed bezprawiem i bezkarnością władzy… Jako parlamentarzystka walczę też o dobre prawo, wnosząc
projekty ustaw ważnych dla zwykłych ludzi. Niosących dla nich korzystne zmiany, likwidujących patologie
w życiu społecznym, przeciwstawiających się różnym formom wyzysku…
Niestety, z czasem moja działalność znajdowała coraz mniej poparcia w szeregach partii – stałam się
niewygodna, bo naruszałam interesy wielu osób z kręgu władzy, korporacji. Mimo to, nie złożyłam
i nie złożę broni. Zawsze będę stała po stronie ludzi...
Licząc na Państwa wsparcie...
									Z wyrazami szacunku

Działalność po stronie ludzi
W Sejmie:
• tworzenie dobrego prawa (projekty ustaw, uchwał),
• wystąpienia,
• interpelacje, zapytania,
• reprezentowanie Sejmu przed TK,
• głosowania,
• komisje, podkomisje i grupy parlamentarne
W biurze poselskim:
• ponad 6500 interwencji regionalnych i krajowych,
• bezpłatne porady prawne…

Prof. dr hab. med. Wojciech Maksymowicz:
„...Lidia Staroń to symbol nieustępliwości
w walce o wspólne dobro. Takim ludziom jak
Lidia Staroń można ufać. Polska byłaby lepsza,
gdyby tylko politycy o Jej cechach charakteru
i kompetencji zasiadali w naszym parlamencie…”

Bliżej ludzi, czyli Poseł przy telefonie
W 2012 r. rozpoczęły się dyżury telefoniczne Pani Poseł Lidii Staroń.
W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA W GODZ. 12.00 ‑ 15.00

Posłanka odpowiada na pytania dotyczące swojej działalności, projektów
ustaw, bieżących prac Sejmu, a także udziela porad w zakresie zgłaszanych
problemów i interwencji.
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LIDIA STAROŃ
Do polityki trafiła z przekonania, nie godząc się na panujce bezprawie.
Podjęła walkę z sitwą. Dotarła do dokumentów, które pokazały głęboką
patologię nie tylko w spółdzielczości, ale także w urzędach i sądownictwie.
Mimo szykan, samotnie doprowadziła do rozbicia mafii spółdzielczej w Olsztynie.
Podczas pięcioletniej walki szykanowano ją i wielokrotnie zastraszano,
próbowano zdyskredytować w mediach. W jej samochodzie przecięto
przewód hamulcowy, innym razem opony. Nie ugięła się. Wręcz przeciwnie,
narastał w niej bunt; konsekwentnie dochodziła prawa. Założyła Stowarzyszenie
Obrony Spółdzielców.
Poseł V, VI i VII kadencji Sejmu RP. Walczy z korupcją oraz o prawa
zwykłych ludzi. Członek Komisji Ustawodawczej, Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka, członek Rady ds. pokrzywdzonych przestępstwem przy Ministrze
Sprawiedliwości. Nieustannie walczy z nieprawidłowościami w różnych obszarach
m. in. w spółdzielczości, administracji i wymiarze sprawiedliwości. Autorka ustaw
spółdzielczych oraz inicjatorka zmian w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Z natury społecznik. Występuje w obronie pokrzywdzonych – interweniuje
za każdym razem, gdy widzi ludzką krzywdę.

Edmund Piszcz, Arcybiskup Senior Diecezji Warmińskiej: „Panią Lidię Staroń znam od lat. Widziałem
ją także często w programie Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla Reportera”. Broniła tam zawsze prostych, bezbronnych obywateli skrzywdzonych przez urzędy czy innych bezdusznych ludzi. Jest to osoba niezwykle wrażliwa na ludzką niedolę, która swoją funkcję pojmuje jako misję pomagania ludziom i tworzenia dobrego prawa.
Bliskie są jej wartości, takie jak dobro człowieka, jego godność, męstwo w działaniu, odpowiedzialność. Wiem,
że podejmując każdą decyzję kierowała się swoim sumieniem m. in. nie zgadzając się w głosowaniach sejmowych na uchwalenie ustaw sprzecznych z chrześcijańskim systemem wartości czy też odchodząc z Platformy Obywatelskiej.”

www.lidiastaron.pl
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