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Senator pomaga ludziom
Wygrać z urzędniczymi absurdami
STOP lichwie
Więcej praw dla Spółdzielców
Można nagrywać komornika
Wygrać z oszustami
Spełniać marzenia
Senator radzi…

Po raz kolejny oddaję w Państwa ręce sprawozdanie z mojej działalności. Uznaję to za swój obowiązek,
bowiem to dzięki Państwa zaufaniu zostałam Senatorem. Znacie mnie od lat i wiecie, że w swojej działalności
niezmiennie kieruję się zasadą

„Nie słowa, a czyny świadczą o mnie.”

Minione cztery lata to ponownie okres bardzo ciężkiej pracy – to nieustanna walka z niesprawiedliwością,
pomoc ludziom i rozwiązywanie ich problemów. Skutecznie, krok po kroku, wprowadzam potrzebne zmiany
ustawowe. Interweniuję, gdy widzę krzywdę i ludzką bezsilność.
Reaguję na najbardziej palące problemy społeczne, problemy
mojego Regionu oraz prośby osób zwracających się do mojego biura
senatorskiego. Walczę o dobro człowieka i poszanowanie jego praw.
Rok temu, po ciężkim udarze, musiałam podjąć najważniejszą
walkę w moim życiu – walkę o życie, a potem – zdrowie....
Wiedziałam, że muszę walczyć o siebie – po to, aby dalej móc
walczyć o drugiego człowieka, o sprawiedliwość, normalność.
Z całej Polski wciąż płyną życzenia powrotu do zdrowia, zapewnienia
o modlitwie i słowa wsparcia, za co gorąco dziękuję! To dla mnie ogromna motywacja do dalszej ciężkiej pracy.
Wiem, że tysiące ludzi, ich spraw i dramatów wciąż czeka na moją pomoc… Dlatego się nie poddałam!
Wróciłam do pracy. W moim biurze znajdziecie Państwo pomoc i radę.
Z tą obietnicą, zapraszam do lektury.

Biuro Senatorskie Senator Lidii Staroń
ul. Kopernika 45/11 10-512 Olsztyn
Biuro Senatorskie jest czynne codziennie:
poniedziałek w godz. 1000-1800
wtorek – czwartek w godz. 1000-1600
piątek w godz. 1000-1400

www.lidiastaron.pl

https://www.facebook.com/SenatorLidiaStaron

Senator Lidia Staroń pomaga ludziom
Chcieli zabrać im dom za… cudze długi! Wygraliśmy!
P. Agnieszka: „Nie ma takich słów, którymi mogę wyrazić wdzięczność za wszystko, co Pani Senator dla nas
zrobiła… Gdyby nie Pani pomoc, już dawno moje mieszkanie zostałoby mi odebrane… Była Pani jedyną osobą,
która stała po mojej stronie. Bardzo, bardzo dziękuję!”
Pani Agnieszka kupiła mieszkanie. Dwa lata później do jej drzwi
zapukał komornik. Obwieścił licytację jej mieszkania… za długi…
poprzedniego właściciela! Sąd popierał działanie komornika…
Zrozpaczona kobieta poprosiła o pomoc senator Lidię Staroń.
Pani senator przez wiele miesięcy walczyła o tę rodzinę. Wygrała!
Jest postępowanie karne m.in. w sprawie dłużnika, który sprzedał
Pani Agnieszce mieszkanie… Co najważniejsze, 30 maja 2019 r.
komornik musiał… umorzyć egzekucję! Po latach życia w
Skończył się koszmar rodziny.
strachu o utratę dachu nad głową, skończył się koszmar tej rodziny!
Nie zabiorą im mieszkania!

W obronie wykluczonych
Senator Lidia Staroń wywalczyła przepisy, które dają Pani
Halinie, samotnej matce trojga dzieci i innym osobom tzw.
wykluczonym, możliwość odzyskania prawa do mieszkania…
Halina Sobieraj (Olsztyn): „Aż strach pomyśleć, co stałoby się
z nami, gdyby nie Pani Senator… Przecież przed laty zapłaciliśmy
Spółdzielni za nasze mieszkanie, nie mieliśmy też długów… A i tak
chcieli wyrzucić nas do baraku bez ciepłej wody i ogrzewania, ale Pani
Pani Halina z rodziną może nareszcie
Senator walczyła o nas jak lwica. Odzyskaliśmy nasze mieszkanie!”
odetchnąć z ulgą. Eksmisja już im nie grozi!
Źródło: fakt.pl

W końcu są właścicielami!
Pani Salomea i Pan Franciszek (Olsztyn): „Bardzo
dziękujemy Pani Senator Lidii Staroń za pomoc. W końcu staliśmy
się właścicielami mieszkania, za które w całości dawno zapłaciliśmy.
Nie musimy też płacić za swoją własność horrendalnego czynszu –
jak za najem – którego od nas żądano. Wciąż nie możemy uwierzyć,
że skończyła się nasza wieloletnia gehenna. Jeszcze raz, z całego serca
dziękujemy!”

Spółdzielnia żądała haraczu…
Pan Zdzisław przed laty stracił członkostwo w spółdzielni.
W 2017 r. – po wejściu w życie korzystnych przepisów (dot.
wykluczonych) autorstwa Pani Senator, odzyskał prawo do lokalu,
za który wcześniej zapłacił. Wraz z żoną chcieli formalnie stać się
jego właścicielami. Złożyli więc w spółdzielni wniosek o odrębną
własność, a w odpowiedzi zażądano od nich haraczu… Najpierw
około… 300 tys. zł, potem ponad 60 tys. zł. żeby w końcu… pozwać
ich o 15 tys. zł. Pani Senator, oprócz odpowiedzi do spółdzielni,
napisała także odpowiedź na pozew. Wygraliśmy! Sąd oddalił
W podziękowaniu za odzyskane mieszkanie!
absurdalny pozew spółdzielni!
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Skutecznie walczyliśmy
o sprawiedliwość…
Pani Irena długo szukała sprawiedliwości po tragicznej
śmierci syna… Waldemar, chory na schizofrenię, zginął pod
kołami pociągu, bo pielęgniarka (alkoholiczka) wypuściła
go z zamkniętego szpitala… na zakupy. Chociaż zaniedbania
szpitala były ewidentne, nikt nie poczuwał się do winy. Po 4
latach, dzięki pomocy Senator Lidii Staroń – zapadł wyrok
skazujący!

Pani Irena dziękuje Senator Lidii Staroń za
wsparcie (Państwo w Państwie, Polsat)

Z ofiary chcieli zrobić sprawcę

Wygrana batalia z komornikiem i
ubezpieczycielem! Muszą oddać pieniądze!

Pan Sergiusz był w szoku, kiedy odebrał pismo od
komornika wzywające go do zapłaty… ponad 8 tys. zł.
Wypłacił oszczędności z konta i zapłacił komornikowi.
Chodziło o wypadek sprzed lat. Mężczyzna był jego
ofiarą. Jadąc na rowerze, został wtedy potrącony przez
samochód, a ubezpieczyciel pozwał go o zapłatę… za
szkody w pojeździe! Pan Sergiusz chciał walczyć i poprosił
o pomoc. Pani Senator przygotowała skargę na czynności
komornika, a także sprzeciw od nakazu zapłaty. Skutecznie!
Komornik musiał zwrócić pieniądze! Natomiast sprawa
z ubezpieczycielem trafiła do Sądu w Olsztynie. Wygraliśmy!
Sąd pozew oddalił!

Ocalone mieszkanie
Pani Anna: „Bardzo dziękuję za interwencję w mojej
sprawie. Gdyby nie Pani Senator, Sąd skazałby mnie i moją
córkę na bezdomność! Pomimo tego, że spłacam regularnie
kredyt za mieszkanie… Nie ma słów, żeby wyrazić moją
wdzięczność…”
Pani Anna może spać spokojnie – utrata dachu
nad głową już jej nie grozi!

Wypadła z czwartego piętra…
Winny poniesie karę

Sprawa dla reportera, TVP1

Pani Agata chciała wynająć mieszkanie. W czasie jego oglądania
wybuchł piec gazowy, a kobieta wypadła z okna czwartego piętra.
Doznała niezwykle ciężkich urazów oraz poparzeń. Poparzona
została też jej kilkuletnia córka. Dzięki interwencji Senator Lidii
Staroń w Prokuraturze Krajowej właściciel mieszkania, które miała
wynajmować kobieta, został skazany. Jednocześnie ma zapłacić na
rzecz kobiety nawiązkę w wysokości 50 tys. zł, a na rzecz jej córki
15 tys. zł. Pani Senator wystąpiła także o zabezpieczenie majątkowe
na mieniu sprawcy. Wyrok w sprawie karnej otwiera drogę cywilną
o odszkodowanie…
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Wyprowadzili majątek spółdzielców.
Do Sądu trafił akt oskarżenia!

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

Po zawiadomieniu przez Senator Lidię Staroń Prokuratury i
CBA, wielokrotnych interwencjach i trwającym kilka lat śledztwie
– w marcu 2018 r. do Sądu trafił akt oskarżenia wobec władz
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej! Władz, które
wyprowadzały olbrzymi majątek spółdzielców. Przez 4 lata walki
Pani Senator nie dała zamieść tej bulwersującej sprawy pod dywan,
mimo, że wielokrotnie sprawy były umarzane. Dziś w tej sprawie
są oskarżeni, ale też udało się zmienić zarząd spółdzielni!

Wyrzucano ich z mieszkań, zabierano pieniądze… Długa
walka Senator Lidii Staroń o spółdzielców – wygrana!
Władze spółdzielni wyprowadzały majątek, sprzedawały nieruchomości swoim znajomym za bezcen
lub oddawały… i, do tego, wraz z mieszkańcami, którzy mieli do nich prawo. Spółdzielcy byli wyrzucani z
mieszkań… Nabywcy działali jak czyściciele kamienic: podwyższali czynsz, zamurowywali okna… Dwie osoby
popełniły samobójstwo…
Spółdzielcy szukali pomocy wszędzie. Pomocną dłoń wyciągnęła do nich dopiero senator Lidia Staroń…
Po trzech latach ciężkiej walki – wygrała!
„Bardzo, bardzo dziękujemy Pani Senator Lidii Staroń za
pomoc!!!
15 lutego 2019 r. zapadł kolejny wyrok unieważniający
akty notarialne w sprawie kolejnych mieszkań, które
wcześniej zabierano ludziom! Także dzięki interwencji Pani
Senator powstał zespół prokuratorów, który działa cały czas,
sukcesywnie wnosząc pozwy…
Dzięki działaniom Pani Senator – pod nadzorem PK w
sądzie toczą się też sprawy karne przeciwko byłemu zarządowi
spółdzielni, radzie nadzorczej i Ryszardowi S. – o oszustwa i
niegospodarność oraz w sprawie prania brudnych pieniędzy!
Z całego serca dziękujemy!
To trzy lata skutecznej pomocy dla tysięcy pokrzywdzonych
w SM „Sokolnia”. Gdyby nie Pani – sprawa umarłaby
bezpowrotnie!”
Stowarzyszenie Sprawiedliwości Społecznej oraz pokrzywdzeni
przez władze SM „Sokolnia” i Ryszarda S.

Policjanci przywróceni do służby!
Po interwencji Pani Senator policjanci, którzy w związku z
zarzutem uszkodzenia… miski olejowej radiowozu byli zawieszeni
w czynnościach, zostali przywróceni do służby!
Pan Karol i Pan Michał: „Bardzo dziękujemy Pani Senator za
skuteczną interwencję, która uratowała nas przed wydaleniem ze
służby… Jesteśmy niewinni i chcemy to udowodnić! Pani Senator dała
nam szansę na sprawiedliwy finał tej sprawy”.
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Ciągniki-widma
Pan Dariusz, rolnik z woj. warmińsko-mazurskiego w
2014 r. kupił od lokalnego dilera ciągnik. Na kredyt – bank
przelał dilerowi 150 tys., a diler – producentowi. Pan Dariusz
otrzymał dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, polisę.
Nigdy jednak nie zobaczył na oczy… ciągnika. W podobnej
sytuacji znalazło się kilkunastu rolników. Śledztwa w ich
sprawach były umorzone…
Po interwencji Pani Senator wszczęto postępowanie karne.
Na majątku producenta ustanowiono zabezpieczenie!
Postawiono zarzuty dilerowi i producentowi!

Poszkodowani rolnicy
Źródło: polsatnews.pl

Żerują na ludzkiej krzywdzie…
Po interwencji oddali pieniądze!

Pan Dariusz i Milenka dziękują
Pani Senator za wywalczenie
pieniędzy na rehabilitację

Pan Dariusz stracił żonę w wypadku samochodowym, a jego
7-letnia córeczka jest sparaliżowana. Firma odszkodowawcza, która po
wypadku zapukała do drzwi mężczyzny, zainkasowała ponad 100 tys. zł,
które miały być przeznaczone na leczenie dziewczynki. W tej sprawie
skutecznie interweniowała Pani Senator – firma zwróciła wszystkie
pobrane pieniądze! Kwota zostanie przeznaczona na leczenie Milenki...
Dziewczynka nie poddaje się, intensywnie ćwiczy. Wszyscy wierzą, że
prędzej czy później stanie na nogi...
Dzięki Pani Senator, dziewczynka otrzymuje również comiesięczną
rentę...
Senator Lidia Staroń wspiera Pana Dariusza także w sądowej walce o
odszkodowanie i ukaranie sprawcy wypadku, wobec którego już w sądzie
toczy się postępowanie karne…

Już nie będą „lali wody”!
Kilka lat temu sprzedali mieszkania, a po wielu latach – zarząd spółdzielni bezprawnie chciał pieniędzy…
za podgrzanie wody…
Wygraliśmy! Sąd oddalił bezpodstawne pozwy Spółdzielni przeciwko byłym członkom!
„Szanowna Pani Senator!
Dziękujemy za wszystko to co dla nas Pani Senator zrobiła!
Sprawiła Pani, iż poczuliśmy się ludźmi! Poczuliśmy, iż nie
jesteśmy pionkami, którymi można manipulować! Pani obrona
sprawiła, iż wróciła nasza godność!
Sprawiedliwości stało się zadość.
Pani Senator! Niech Pani Sam Dobry Pan Bóg Błogosławi!
Dzięki Pani wygraliśmy!
Życzymy szybkiego powrotu do pełni zdrowia bo jest Pani
nam wszystkim bardzo, bardzo potrzebna!
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!!!”
Byli członkowie spółdzielni
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Dzięki Pani Senator spółdzielnia już
nie może wyłudzić nienależnych opłat
(Interwencja, Polsat)

STOP nieuczciwym komornikom!
Pierwszy w Polsce komornik skazany
na bezwzględną karę więzienia!
Majątek wart około 2 mln zł, komornik sprzedał za niecałe 115 tys.
zł.! Dzięki interwencji Senator Lidii
Staroń, uprzednio umorzona sprawa
trafiła do sądu a komornik, który przeprowadził bezprawną, wręcz bandycką
„egzekucję” i sprzedał za bezcen majątek przedsiębiorcy z Nidzicy – został
skazany na karę bezwzględnego
Na sesji Rady Miasta Nidzicy
więzienia (po raz pierwszy w Polsce!).
Sprawiedliwości stało się zadość.
Senator Lidii Staroń dziękowali Razem z komornikiem skazany zoSenator Lidia Staroń z pokrzywdzonym
Wiktor Chruściel i Burmistrz
Wiktorem Chruścielem
stał także rzeczoznawca, który wyNidzicy Jacek Kosmala
ceniał majątek przed „egzekucją”…

Odbierał rzeczy za… cudze długi. Musiał oddać!

Rozpakowywanie sprzętu
zwróconego przez komornika

Dzięki interwencji Senator Lidii
Staroń Pani Mariola odzyskała rzeczy, które zabrał jej komornik. Kobieta nie miała żadnych długów. Wejście
komornika wyglądało jak „napad”, a
bezprawnej „egzekucji” przyglądali się
policjanci. Na wniosek Pani Senator
asesor komorniczy został zawieszony
w czynnościach, zostało też wszczęte
postępowanie dyscyplinarne i karne…

Burzliwa rozmowa
z komornikiem

Musiał oddać samochód.
Teraz też zapłaci!
Przypomnijmy, po dwuletniej bezskutecznej
walce, dzięki interwencji Lidii Staroń, Pani
Bożena odzyskała samochód bezprawnie
zabrany jej przez komornika. A teraz, 15 marca
2019 r. uzyskaliśmy 22 tys. zł. odszkodowania
na rzecz Pani Bożeny!
Edmund Piszcz, Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej:
„Panią Senator Lidię Staroń poznałem jako człowieka ogromnie wrażliwego na ludzką
niesprawiedliwość i krzywdę. Ważne było, że te sprawy umiała ona dostrzec. Że umiała tych
ludzi wysłuchać, by w rezultacie pomóc. Nic dziwnego, że wielu pokrzywdzonych przychodziło
do niej, a właściwie do jej serca, pełnego zrozumienia i wsparcia. Jako Senator Rzeczypospolitej
miała pani Lidia sporo możliwości takiej służby ludziom, by zło zamienić na dobro i krzywdę na
sprawiedliwość. I za to jesteśmy jej wdzięczni.”

6

Zabrali ciągnik za cudze długi… Sprzedali za bezcen…
Ciąg dalszy sprawy Radosława Zaremby

Wygraliśmy! Już jest – nowy ciągnik!

Ciągnik zabrany przez komornika za długi… sąsiada i… nowy

Głośna sprawa Radosława Zaremby, rolnika z Kulan, któremu komornik niesłusznie zawłaszczył ciągnik
ma swój kolejny szczęśliwy etap.
14 stycznia 2016 r., dzięki odszkodowaniu uzyskanemu przez Senator Lidię Staroń, pan Radosław
stał się prawowitym właścicielem nowego traktora.
Jednak to nie koniec batalii – sądowa walka z komornikiem o zadośćuczynienie i o sankcje karne trwa dalej…
Radosław Zaremba: „To, co mnie spotkało, było jak koszmarny sen – nie miałem żadnych długów a komornik
zabrał i sprzedał mój ciągnik, na który ciężko pracowałem. Podstawowe narzędzie pracy! Na szczęście – dzięki
interwencji Pani Senator komornik już nie jest komornikiem a asesor ma wyrok dyscyplinarny i siedzi na ławie
oskarżonych! Bardzo, bardzo dziękuję za wszystko!””

Miała zapłacić 56 zł, a chciał zabrać… 1900 zł! Nie daliśmy!
Grażyna Kocoń-Ruchała: „Składam serdeczne podziękowania za okazaną mi pomoc w rozwiązaniu
problemów z bezwzględnym komornikiem. Jestem wdzięczna, że w swej wrażliwości na ludzkie problemy
i krzywdy, zajęła się Pani moją sprawą. Podejmowane przez Panią Senator działania w obronie osób
pokrzywdzonych to dla nas, zwykłych ludzi, ogromna pomoc, nierzadko decydująca o naszym być albo nie być.”

Przez sąd i komornika stracił pół miliona złotych.
Dzięki Pani Senator odzyskał nieruchomość
Pan Andrzej nabył na licytacji w sądzie nieruchomość za blisko pół miliona złotych. Okazało się, że
nie może stać się jej właścicielem, bo – w wyniku zaniedbań komornika i sądu – została sprzedana przez
dłużnika! Pieniądze wpłacone przez Pana Andrzeja poszły na spłatę… cudzych długów! Przez 8 lat mężczyzna
bezskutecznie walczył o odzyskanie swojej własności lub
pieniędzy! Dopiero po interwencji Pani Senator – Sąd najpierw
wpisał Pana Andrzeja do księgi wieczystej jako właściciela
a teraz mężczyzna wreszcie faktycznie ją posiada! Po 9 latach
koszmaru! „Przedsiębiorczy” dłużnik został skazany.
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 Senator za to,
Pan Andrzej z synem dziękują za
wieloletnią, skuteczną walkę
że jest! Że jest Takim Człowiekiem”
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Sprzedał dom za bezcen

Dom kupiony za 220 tys. zł. komornik zlicytował za
48 tys. zł., z czego wziął dla siebie... prawie 34 tys. zł, choć
mieszkająca w nim matka pięciorga dzieci nie miała żadnych
długów... Walczymy, postępowanie karne jest w toku…
Pani Beata: „Pani Senator jest „małym” człowiekiem
tworzącym WIELKI cień. Kobieta silna, szlachetna, dobra
oddana służbie społeczeństwu, która poza pozycją ma serce i
duszę, która pamięta, że nie stanowisko a ludzie budują opinię
publiczną. Nie słowa, a czyny budują szacunek. Senator,
który w ramach możliwości prostuje pokręcone ludzkie losy…
Bezkonkurencyjny diament polityczny, aż przykro, że jedyny
tak zaangażowany i oddany ludzkości…”

Zrozpaczona matka pięciorga dzieci walczy o
sprawiedliwość. Wspiera ją Senator Lidia Staroń
(Państwo w Państwie, Polsat)

Nie tak szybko, komorniku!
Kolejna wygrana w sądzie!
Pani Anna nie zapłaci horrendalnej sumy
za nieprzeprowadzoną eksmisję!

Odzyskany dom
Pani Ewa zawarła z byłym mężem ugodę w sprawie podziału
majątku. Były mąż miał zatrzymać dom i zapłacić kobiecie 110
tys. zł. Nie dotrzymał umowy, Pani Ewa złożyła więc wniosek
o egzekucję. Komornik wyliczył koszty egzekucji na… ponad
21 tys. zł! Pół roku później chciał jeszcze… 5 tys.! Następnie, Pani Ewa dziękuje za pomoc w odzyskaniu domu
i pieniędzy od komornika
za „wyprowadzenie” męża naliczył dodatkowo… 10 700 zł.
Kobieta mieszkała z niepełnosprawnym synem kątem u rodziny… Błagała o pomoc…W wyniku senatorskiej
interwencji, w marcu 2018 r. Pani Ewa w końcu, po latach odzyskała swój dom, a po sądowej batalii – którą
poprowadziła Pani Senator – także pieniądze od komornika.
Pani Ewa: „Serdecznie dziękuję Pani Senator Lidii Staroń za pomoc w odzyskaniu domu! Dzięki Pani pomocy ja
i syn będziemy mieli swoje miejsce na ziemi, do którego zawsze możemy wracać. Dzięki Pani stałam się silniejsza.
Przywróciła mi Pani wiarę w Człowieka.”

Dostała pościel,
omal nie straciła mieszkania
Pani Senator uratowała czteroosobową rodzinę z
Biskupca przed utratą mieszkania… za pościel, którą Pani
Monika dostała przed laty jako prezent za udostępnienie
mieszkania na prezentację. Po latach okazało się, że
nieświadomie podpisała umowę kupna-sprzedaży pościeli, a
dług urósł do 11 tys. zł!
W wyniku senatorskiej interwencji – licytacja została
Pani Monika z Biskupca drżała ze strachu przed wstrzymana, a wierzyciel odstąpił od dochodzenia
utratą mieszkania. Dzięki Pani Senator może spać „długu”!
spokojnie (Sprawa dla reportera, TVP1)
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Senator Lidia Staroń wygrywa
z urzędniczymi absurdami…
O włos od bankructwa…
Pan Marek z Olsztyna otrzymał z urzędu pracy dofinansowanie
na otwarcie zakładu optycznego. Urząd nakazał jednak zwrot
dotacji przez to, że osiemnaście lat temu mężczyzna zarejestrował
działalność, której nigdy nie rozpoczął i nie prowadził. Urzędnicy
nakazali zwrot dotacji i poszli do Sądu po nakaz zapłaty…
Senator Lidia Staroń zwróciła się w tej sprawie do Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiedź Ministerstwa
była częścią odpowiedzi do sądu. W sprawie zapadł korzystny
wyrok – przedsiębiorca nie musi zwracać żadnych pieniędzy!

Senator Lidia Staroń po raz kolejny
przebiła urzędniczy mur!
Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej w Olsztynie, po latach
bezskutecznej walki z urzędnikami, dzięki interwencji Senator Staroń, uzyskali zgodę na remont zdewastowanego budynku, znajdującego się wcześniej w gminnej ewidencji zabytków. Mieszkańcy
zaczęli długo wyczekiwany remont!
Wspólnota Mieszkaniowa może wreszcie
remontować swój budynek

Wygraliśmy z ZUS!
Dzięki Pani Senator Pani
Anna dostanie należny zasiłek
macierzyński
…a Pani Ewie Sąd przyznał rentę,
którą po latach ciężkiej choroby
nowotworowej chcieli odebrać jej
urzędnicy ZUS-u!

Wstrzymane dotacje
Z powodu urzędniczej bezduszności Pani Wiesława i jej syn
popadli w ogromne tarapaty finansowe a wzorowo prowadzone
gospodarstwo znalazło się na skraju bankructwa. We wniosku o
dopłaty doradca wpisał… zmarłego męża Pani Wiesławy, zamiast
syna, który przejął gospodarstwo po ojcu. Agencja odmówiła wypłaty dopłat zamiast ustalić, kto jest uprawniony do ich pobrania.
Dopiero senatorska interwencja i pomoc w walce w sądzie
spowodowała skierowanie sprawy na właściwe tory. Wypłacono bezprawnie wstrzymane dotacje. Rodzina spłaciła długi i
nareszcie odetchnęła z ulgą…
Pani Wiesława: „Dziękuję Pani Senator z całego serca. Tylko dzięki Pani udało się zburzyć urzędniczy mur
i ocalić dorobek naszego życia”
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Na papierze zdrowy...
Pan Janusz (Olsztyn) nie dowidzi. Mimo wcześniejszego orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy
i pogorszenia stanu zdrowia, ZUS, rozpatrując wniosek o rentę
na kolejny okres, całkowicie go „uzdrowił” i stwierdził, że… może
normalnie pracować.
Nie wzięto w ogóle pod uwagę, że mężczyzna ma orzeczoną
niepełnosprawność w stopniu znacznym i wymaga wsparcia nawet
w samodzielnej egzystencji! Mimo tak złego stanu Pan Janusz z
dnia na dzień został pozbawiony środków do życia. Zrozpaczony
zwrócił się o pomoc do Pani Senator, która napisała mu odwołanie
do sądu. Powołany w sprawie biegły rzetelnie wyjaśnił stan Pana
Janusza. Sąd uznał, że jest on całkowicie niezdolny do pracy i
Są powody do radości – Pan Janusz
odzyskał rentę
przyznał mu rentę.

„Uzdrowione” dziecko czyli cud… na papierze
Pani Helena (Olsztyn): „Bardzo dziękuję Pani Senator za
wsparcie. Z powodu krzywdzącego orzeczenia komisji utraciłam
świadczenie pielęgnacyjne na bardzo chorą córkę. Byłam
załamana… Nie miałam środków na rehabilitację… Pani Senator
napisała mi odwołanie do Sądu. Pismo poskutkowało! Odzyskałam
świadczenie i mamy teraz dodatkową rehabilitację!”

Lidia Staroń: Dzieci nie mogą
cierpieć przez Sąd i urzędy!
Julia, Wiktoria i ich
Babcia dzięki senatorskiej
interwencji mogą w końcu
odetchnąć!
Pani
Zofia
zapewni swoim wnuczkom
godny i spokojny byt... Do
tej pory Babcia utrzymywała
wnuczki ze swojej skromnej
renty. Nie dostawała żadnej
pomocy
finansowej,
w
tym należnego dzieciom
świadczenia
„500+”.
Kilkuletnia batalia Pani
Zofii z urzędami i sądami o
Julia i Wiktoria dziękują
status rodziny zastępczej nie
Pani Senator
przyniosła rezultatu.
Dopiero skuteczna interwencja Pani Senator zakończyła 5-letni koszmar rodziny!
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Kamienica sprzedana
z lokatorami
Lokatorzy kamienicy zostali „sprzedani”
przez Spółdzielnię z działką i budynkiem,
w którym mieszkają od kilkudziesięciu lat,
prywatnej osobie… i to za bezcen! Tylko, że
właścicielem budynku nie była spółdzielnia,
a… gmina! Następnie budynek sprzedany dla
słupa za niecałe 400 tys. zł, został sprzedany
Kamienica a na niej
Pan Krzysztof w imieniu
już za… 2.250.000 zł! Mieszkańcy byli mieszkańców kamienicy dziękuje
– rozpaczliwy apel
przerażeni – nowy właściciel wyrzucał ich
mieszkańców
za ocalone mieszkania
z kamienicy!
Senator Lidia Staroń skutecznie interweniowała w tej sprawie. Prokuratura już wniosła akt oskarżenia
przeciwko urzędniczce miasta, zarzuty przeciwko prezesowi spółdzielni i notariuszowi, a także walczy
w sądzie o unieważnienie umowy sprzedaży! Sąd już zabezpieczył nieruchomość przed sprzedażą a
mieszkańcy mogą spokojnie mieszkać w kamienicy!

Urząd sprawdzi… czy ta Pani jest normalna?
MOPS chciał umieścić Panią Bożenę i jej matkę w szpitalu psychiatrycznym, bo zdaniem jakiejś sąsiadki
Panie zachowują się dziwnie i… nie utrzymują z nikim kontaktów… Pani Senator napisała odpowiedź do
Sądu, który oddalił wniosek co do matki. Wtedy MOPS cofnął drugi wniosek.
Pani Bożena: „Z całego serca dziękuję Pani Senator za wyciągnięcie do mnie pomocnej dłoni. Za wsparcie
w bardzo trudnej sytuacji. Nie umiałam się bronić… Jak miałam tłumaczyć, jak udowodnić że „nie jestem
wielbłądem”! Ta sprawa spędzała mi sen z powiek, nie mogłam normalnie żyć… Wreszcie mogę odetchnąć z ulgą!
Dziękuję, że ludzki los nie jest Pani Senator obojętny. W dzisiejszych czasach nie spotyka się człowieka o takiej
empatii i sercu… Po prostu – Człowieka…”

Senator Lidia Staroń pomaga wygrać z oszustami…
Trafił na oszusta, ale...
dzięki interwencji spełnił marzenie
Pan Adam z Olsztyna wymarzył sobie drewniany domek na działce.
Wpłacił 9 tys. zł zadatku. W ustalonym
terminie – nie było ani domku, ani robotników.
W czasie interwencji okazało się, że właściciel
firmy jest wielokrotnie skazany za oszustwa.
Siedzi w więzieniu, ale dostał przepustkę
na „leczenie”. Kolejną! W tym czasie dalej
W końcu Pan Adam
na potęgę oszukiwał ludzi! Pani Senator
ma swój wymarzony
zawiadomiła Prokuraturę i sąd. Wtedy do
domek!
Pana Adama przyjechała ekipa budowlana i w
kilka dni postawiła domek. Senatorska interwencja spowodowała,
że Pan Adam ma dom, dwie osoby odzyskały wpłacone pieniądze, a
Tomasz M. trafił z powrotem do więzienia.

Odzyskali ziemię

Pani Irena i Pan Mieczysław
dzięki senatorskiej interwencji
odzyskali ziemię
(Sprawa dla reportera, TVP1)

11

Spotkania z Wyborcami i nie tylko…
Światowe Dni Bajki

Koncert charytatywny rodziny
Pospieszalskich „Rodziny Rodzinom”

Uroczyste otwarcie ul.
Towarowej w Olsztynie

Oficjalna wizyta delegacji
Senatu w Gruzji, spotkanie z
Premierem

Uroczystości 3 Maja
Spotkanie z Polonią w
polskiej szkole w Gruzji
Uroczystości z okazji
100-lecia odzyskania
niepodległości przez
Polskę
Sadzenie warmińskiego lasu…

Uroczyste Otwarcie Sezonu
Żeglarskiego na Mazurach,
wręczenie pucharów dla
zwycięzców regat żeglarskich

Nagranie programu „Sprawa
dla reportera”

Święto Trzech Króli
Spotkanie świąteczne z Amazonkami

100-lecie odzyskania
niepodległości – z pucharem
Mistrzostw Świata w Piłce
Siatkowej Mężczyzn 2018
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Spotkania z Wyborcami i nie tylko…

Wizyta w szkole w Tuławkach

Wizyta w Szpitalu
Uniwersyteckim w Olsztynie

Spotkanie z Prezydentem RP
Andrzejem Dudą

Konferencja z udziałem
olsztyńskich spółdzielców

Parada Pułaskiego na
Manhattanie, USA

Rocznica wybuchu II
wojny światowej

Wiosenne Targi Ogrodnicze

Wojewódzka Inauguracja Roku
Szkolnego 2016/17
Spotkanie z Wicepremierem
Jarosławem Gowinem

Złożenie kwiatów pod pomnikiem
upamiętniającym Zbrodnię katyńską, USA

Dożynki Nidzica
Dożynki Janowiec Kościelny

Spotkanie wielkanocne dla mieszkańców
osiedla Kormoran

Z Arcybiskupami Seniorami: Edmundem
Piszczem i Wojciechem Ziembą
i z Kardynałem Kazimierzem Nyczem
(spotkanie w Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie)
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Spotkanie z Ministrem
Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą
w sprawie zmiany przepisów

STOP lichwie
Pożyczyli 20 tys. zł, stracili gospodarstwo i dom… 6 lat później…
Pan Piotr, rolnik spod Szczytna, 6 lat temu pożyczył 20 tys. zł. U notariusza podpisał umowę pożyczki i
akt notarialny, nie mając świadomości, że tym samym oddał pożyczkodawcy gospodarstwo i dom! O wartości co najmniej pół mln
zł! Dowiedział się o tym dopiero, kiedy z Sądu przyszło pismo o
zmianie właściciela w księdze wieczystej.
Rodzina była w szoku, szukali pomocy. Urzędnicy poradzili im,
aby udali się do Senator Lidii Staroń. Pani Senator po zapoznaniu
się ze sprawą interweniowała w Prokuraturze – aby ta wystąpiła
do sądu o nieważność umowy pomiędzy rolnikiem a lichwiarzem!
Złożyła także zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez
Łzy szczęścia. Pani Janina i Pani Senator
lichwiarza i notariusza. Notariusz już ma zarzuty! A, co najważpodczas ogłoszenia wyroku
niejsze – 17 maja 2019 r. sąd orzekł, że umowa jest nieważna i
Dzięki interwencji – gospodarstwo wraca do
gospodarstwo
wraca do rodziny!!!
rodziny!
Osób pokrzywdzonych przez tego i innych gdańskich notariuszy jest dużo więcej. Prokuratura
postawiła zarzuty 22 notariuszom – którzy pokrzywdzili blisko 1000 osób. Było to skutkiem
wcześniejszych interwencji Pani Senator, która od lat walczy o sprawiedliwość dla ofiar lichwy!

Pożyczyła 600 zł i straciła…
gospodarstwo. Po 14 latach…
Pani Basia padła ofiarą bezwzględnych lichwiarzy. W 2003
r. za pożyczone 600 zł na komunię córki straciła 11-hektarowe
gospodarstwo z domem, budynkami gospodarczymi i lasem. Co
prawda sąd unieważnił lichwiarską umowę, ale gospodarstwo miało
już trzeciego właściciela.
Po latach walki, w 2016 r. Pani Barbara zwróciła się o pomoc…
Po kilku miesiącach Pani Senator doprowadziła do zwrotu
gospodarstwa! Kobieta znów jest właścicielem! Senator Staroń
wynegocjowała też dla niej finansową rekompensatę.

Pani Barbara zwątpiła w szczęśliwy
finał swojej walki. Dzięki Pani Senator
odzyskała ziemię i dom!

Po 12 latach! odzyskała dom przejęty przez lichwiarza!
To kolejna wygrana przez Panią Senator wojna z lichwą!
Pani Jola i Pan Andrzej z powodu kłopotów finansowych wpadli w sidła lichwiarza... Mężczyzna obiecał,
że załatwi kredyt pod hipotekę domu i udzielił im „tymczasowej” pożyczki – 25 tys. zł. Później okazało się, że
u notariusza małżeństwo nieświadomie podpisało też pełnomocnictwo do zbycia ich domu… Oczywiście nie
dostali obiecanego kredytu… Pożyczkodawca sprzedał ich dom powiązanej ze sobą spółce, ta z kolei sprzedała
go dalej – za ponad kilkaset tysięcy zł…
Pan Andrzej popełnił samobójstwo. Pani Jola przeżyła
załamanie… Dwa lata temu, mimo kompletnej rozpaczy, znalazła
w sobie jeszcze odrobinę siły i postanowiła walczyć... Przyjechała
do Senator Lidii Staroń…
Pani Jola: „Nie ma takich słów, aby podziękować Pani Senator…
Pani Senator interweniowała w mojej sprawie wszędzie, poruszyła
niebo i ziemię… To była ogromna praca… I… stał się cud! Po dwóch
latach walki dom udało się odzyskać! Jestem dziś jego prawowitym
właścicielem! Przez łzy szczęścia, z głębi serca – dziękuję…”
Państwo w Państwie, Polsat
Notariusz i oszust siedzą na ławie oskarżonych…
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Pomagając ludziom…
nagroda Europejskiego Klubu Biznesu BENE MERITUS 2017 DOBRZE ZASŁUŻONY
za podejmowanie i rozwiązywanie trudnych problemów polskich przedsiębiorców,
obronę dobrego ich imienia i inicjowanie zmian w polskim prawie

tytuł przyjaciela Olsztyńskiego
Towarzystwa „Amazonki”
(Jubileusz 25-lecia)

Działalność po stronie ludzi
W Senacie:
✔ wystąpienia, interpelacje, zapytania, interwencje
✔ głosowania, komisje, podkomisje i grupy
parlamentarne

✔ inicjatywa ustawodawcza

W biurze senatorskim:
✔ ponad 6300 interwencji

regionalnych i krajowych

✔ bezpłatne porady prawne…

Bliżej ludzi, czyli Senator
przy telefonie
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12.00-15.00
Senator odpowiada na pytania, a także udziela porad w zakresie
zgłaszanych problemów i interwencji.
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W Regionie…
Lepsza opieka dla mam i dzieci
15 grudnia 2016 r. w Miejskim Szpitalu Zespolonym w
Olsztynie – podczas konferencji podsumowującej projekt
„Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia
społeczności subregionu olsztyńskiego” – Pani Senator
odebrała podziękowania za pomoc w uzyskaniu środków na
inwestycję.
Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk, Dyrektor Szpitala:
„Pani Lidia Staroń to wspaniały człowiek, który stara się pomóc
w każdej sytuacji. Zawsze pomocna, życzliwa, stara się dopomóc
Szpitalowi z bardzo dobrym skutkiem.”

„Trujący” zakład
Mieszkańcy: ten zakład truje nas
ołowiem…
Senator Lidia Staroń od kilku lat
wspiera mieszkańców Korsz, przerażonych zatruwaniem środowiska
przez Zakład ZAP Sznajder Batterien
S.A. w Korszach. To Lidia Staroń
Z Henrykiem Rechinbachem
Protest mieszkańców Korsz
(jeszcze jako poseł) złożyła zawiadoPrzewodniczącym
Komitetu
Fot. K. Kaszubski
mienie do prokuratury…
Mieszkańców
Interweniowała u Ministra Środowiska, w NIK, GINB...
Wspólnie z mieszkańcami wywalczyła upublicznienie opinii dot. stanu technicznego kanalizacji
przemysłowej pod Zakładem…
i dlatego...
w czerwcu 2019 r. były dyrektor Zakładu został prawomocnie skazany za dopuszczenie do
zanieczyszczenia ziemi, wody i powietrza, które mogło stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi! Sławomir
W. musi zapłacić grzywnę i nawiązkę (50 tys. zł). Od 1 lipca 2019 r. Zakład zaprzestał produkcji na czas
nieokreślony!

Senator Lidia
Staroń radzi…

Pani Senator w pracy

Do biura senatorskiego przychodzi ogrom listów, e-maili, w
których ludzie opisują swoje problemy, pytają o różne kwestie,
proszą o porady. Nie jest możliwe odpowiedzieć wszystkim
indywidualnie, dlatego…
Po przerwie związanej z ciężką chorobą, Senator Lidia Staroń
publikuje na swojej stronie internetowej oraz Facebooku serię
poradników m. in. dla spółdzielców, właścicieli, konsumentów,
osób dotkniętych lichwą…
To informacje dotyczące przepisów prawa i ich wykorzystania
w praktyce. Publikowane są także wzory pism i wniosków
(www.lidiastaron.pl – zakładka Wzory pism).
W opracowaniu są kolejne poradniki dotyczące m. in.
darowizn i spadków, upadłości konsumenckiej, egzekucji
komorniczej, zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a
także poradniki dla pracodawców i pracowników, dla nabywców
i zbywców nieruchomości i ruchomości, dla pacjentów…
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W Kraju, w Regionie… Już są nowe przepisy!
Lawina próśb o pomoc napływających do biura senatorskiego pokazuje, że w wielu
obszarach jest pilna potrzeba zmiany prawa. To głos ludzi - ich bolączki, problemy i
dramaty są dla Pani Senator wskazówką, co trzeba zmienić… Prawo ma być jasne,
korzystne i dobre – dla ludzi! Dlatego, w tej kadencji, podobnie jak w poprzednich,
Lidia Staroń podjęła wiele inicjatyw ustawodawczych. Poniżej są owoce tej ciężkiej,
ale niezwykle skutecznej pracy. Pracy niezależnego Senatora…

Skarga nadzwyczajna
3 kwietnia 2018 r. stała się prawem!
Potrzebę zmian podyktowały sytuacje, w których np. rażące błędy
czy fałszywe opinie biegłych stają się źródłem prawdziwych ludzkich
dramatów... Pierwsze interpelacje w tej sprawie Pani Senator złożyła już
w latach 2014-2015. Następnie przygotowała propozycję przepisów…
Zmiany znalazły się w prezydenckim projekcie ustawy o Sądzie
Najwyższym.
Senator Lidia Staroń z Andrzejem
Dudą Prezydentem RP

STOP lichwie!

Pani Senator od lat walczy o nowe przepisy,
zapewniające skuteczną ochronę przed lichwą. Już w
lipcu 2016 r. Senator Staroń i Minister Sprawiedliwości
zapowiedzieli wprowadzenie przepisów antylichwiarskich!
Pani Senator przygotowała pakiet zmian, w tym zmianę
ustawy o kredycie konsumenckim, w której radykalnie
zmniejszono górną granicę kosztów pozaodsetkowych.
Za jej przekroczenie przewidziano karę pozbawienia
wolności. Senator przygotowała także nowelizację Prawa o
notariacie zakładającą m. in. wymóg nagrywania czynności
notarialnych…
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
i Senator Lidia Staroń podczas konferencji
W tym roku rząd skierował do Sejmu projekt ustawy
dotyczącej lichwy
antylichwiarskiej. W końcu stanie się prawem. Pani Senator
liczy, że uda się jeszcze bardziej obniżyć górną granicę kosztów…
Oprócz przepisów Lidia Staroń interweniowała w Prokuraturze Krajowej w sprawie lichwy, a ta poleciła
wszystkim prokuratorom, aby pomagali ofiarom lichwy także na drodze cywilnej (wnoszenie pozwów o
unieważnienie lichwiarskich umów).

Na pomoc ofiarom
wypadków
Ustawa rozwiązuje problem
poszkodowanych, którzy w
wyniku długotrwałej choroby
lub rehabilitacji wyczerpali
środki finansowe pochodzące z
odszkodowania…

Ważna zmiana dla
konsumentów! Sąd
bada przedawnienie z urzędu
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Skutecznie
zajmujemy się
„polisolokatami”,
aby pokrzywdzeni
odzyskali pieniądze

Spółdzielnie dla Spółdzielców

✔
✔
✔
✔

Już w 2007 Lidia Staroń przeforsowała przepisy dotyczące
„uwłaszczenia” spółdzielców!
To dzięki Niej kilka milionów spółdzielców stało się
właścicielami swoich mieszkań!
Potem Lidia Staroń poszła do Trybunału Konstytucyjnego,
który potwierdził, że zaskarżone przez Panią Senator
przepisy są niezgodne z konstytucją… Dzięki temu Senator
Konferencja w Sejmie z udziałem
wprowadziła korzystne zmiany prawa:
spółdzielców
Osoby, które zostały wykluczone (zapłaciły za swój lokal) i spłaciły zadłużenie, odzyskają prawo do lokalu;
Członkowie spółdzielni nie będą już płacić za członkostwo...
Właściciele w budynkach zarządzanych przez spółdzielnie mogą już współdecydować m. in. o remontach
i innych czynnościach przekraczających zwykły zarząd;
Mieszkańcy spółdzielczych budynków uzyskali w końcu prawo do środków na funduszu remontowym
i prawo do majątku spółdzielni…

Komornik zabierze mniej
Nowelizacja ustawy o komornika sądowych i egzekucji,
która weszła w życie w 2017 r. znacząco obniżyła opłaty za
świadczenia niepieniężne. Komornik nie będzie już brał
kilkunastu tys. zł za eksmisje, w tym te nieprzeprowadzone!
Do kieszeni komornika nie trafią już także pieniądze za asystę
policji (za pracę policjanta komornik brał prawie 900 zł)…

Nie tak szybko komorniku nowe prawo dla komorników i nie tylko…
W nawiązaniu do rozwiązań zaproponowanych przez Senator Lidię Staroń, rząd wprowadził nową ustawę
o komornikach sądowych i egzekucji, a także – o kosztach komorniczych. Nowe prawo obowiązuje od 2019 r.
– m. in. wzmacnia nadzór nad komornikami, wprowadza obowiązek nagrywania czynności egzekucyjnych,
stawia komornikom wymóg posiadania wykształcenia prawniczego, zapewnia dłużnikom wgląd do akt. To
rewolucyjne i bardzo potrzebne ludziom zmiany. To nie koniec korzystnych zmian…

Walcząc o historyczną prawdę
7 lipca 2016 r. Senat RP podjął uchwałę w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez
nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945.
Przypomnijmy! Senator Lidia Staroń – nie godząc się na kłamliwe określenia „polskie obozy koncentracyjne”,
„polskie obozy zagłady” – doprowadziła do zmiany nazwy Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich
Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady na Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.
Pamiętajmy, że słowa mają wielką moc, także w postrzeganiu minionych zdarzeń…

Przed Panią Senator jeszcze dużo pracy… Są już gotowe kolejne korzystne zmiany, w tym
dla spółdzielców (m. in. bezpośrednie wybory członków zarządu i rady nadzorczej, prawa dla
właścicieli, pełny dostęp do dokumentów, przepisy karne), a także przepisy dotyczące pracy
biegłych, syndyków czy praw pacjentów…
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Senator Lidia Staroń spełnia marzenia
„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”

Natalka i jej nowy domek dla lalek
Marzeniem Darii, pacjentki Szpitala
Dziecięcego w Olsztynie był iPhone.
Dziewczynka cieszy się z nowego
telefonu i głośników…
Marzeniem małej Wojowniczki
– 8-letniej Michaliny, która
pokonała potężnego przeciwnika –
nowotwór mózgu, było spotkanie z
jej największym idolem, wokalistą
Michałem Szpakiem. Dzięki Pani
Senator, marzenie mogło się ziścić!

Szanowni Państwo,
od lat walczę o Wasze sprawy, o normalność, o lepsze prawo, walczę o to, żeby nikt nie
żerował na krzywdzie innych. Musiałam zmagać się z bezpardonowymi i oszczerczymi
atakami osób i środowisk, które czuły się zagrożone moją działalnością. Nie pozwoliłam
się zastraszyć, by nadal działać w Państwa interesie i dla Państwa dobra… Wasze
problemy stały się moimi problemami i dlatego zawsze dążę do wytyczonego celu, do
tego, żeby wygrała prawda. Nigdy nie przyjmowałam do wiadomości takich stwierdzeń
jak „nie da się”, „nic nie możemy zrobić”, zawsze starałam się znaleźć rozwiązanie nawet
jeżeli kosztowało to wielu miesięcy bardzo ciężkiej, wytężonej pracy…
Niestety codzienna walka z bezprawiem, układami, krzywdzącymi zwykłych
obywateli decyzjami urzędników doprowadziły do tego, że nie zdążyłam zadbać
o siebie, że musiałam stoczyć najtrudniejszą walkę w moim życiu – o własne zdrowie...
Dzisiaj czuję się już bardzo dobrze. Jestem gotowa, by z powrotem zawalczyć
o Państwa sprawy.
Licząc na Państwa wsparcie…
Z wyrazami szacunku
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LIDIA

STAROŃ
Do polityki trafiła z przekonania, nie godząc się na panujące 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, członek Rady ds. pokrzywdzonych przestępstwem przy Ministrze
Sprawiedliwości. W Trybunale skutecznie walczyła o prawa działkowców i spółdzielców. Autorka ustaw
spółdzielczych, dzięki jej determinacji możliwe stało się uwłaszczenie milionów spółdzielców.
Obecnie – niezależny Senator RP IX kadencji. Członek Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka
Praworządności i Petycji. Walczy z korupcją oraz o prawa zwykłych ludzi. Rozprawia się z nieprawidłowościami
w różnych obszarach m. in. w spółdzielczości, administracji czy wymiarze sprawiedliwości… Inicjatorka zmian
w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, współtworzyła dwie nowe ustawy regulujące pracę komorników.
Dalej skutecznie walczy o prawa spółdzielców. Dzięki jej staraniom mamy też skargę nadzwyczajną oraz ustawę
„antylichwiarską”. Z natury społecznik. Niezwykle skuteczna, charyzmatyczna, merytoryczna... Występuje
w obronie pokrzywdzonych, walczy o sprawiedliwość… Odzyskuje pieniądze, domy odebrane w wyniku
przestępstwa, ruchomości… Interweniuje, gdy widzi ludzką krzywdę.

www.lidiastaron.pl
https://www.facebook.com/SenatorLidiaStaron
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