PO STRONIE LUDZI

Lidia Staroń
Sprawozdanie z działalności Posła na Sejm RP
listopad 2007 rok— czerwiec 2011 rok

• Spółdzielnie dla Spółdzielców
• Komornik zabierze mniej
• Hipermarkety pod lupą
• Posłanka pomaga ludziom
• Cała Polska rozmawia z Dziećmi
• Prawny GPS ...

Po raz kolejny oddaję w Państwa ręce sprawozdanie z mojej działalności. Sprawozdanie to
uznaję za swój obowiązek, bowiem to dzięki Państwa zaufaniu dane mi jest zasiadać w Sejmie.
W swojej działalności skutecznie realizuję hasło
„Nie słowa, a czyny świadczą o mnie”.
Minione cztery lata to okres wytężonej pracy – moim najważniejszym celem jest niezmiennie walka z niesprawiedliwością, pomoc ludziom i rozwiązywanie ich problemów. Zajmuję się
ważnymi zmianami ustawowymi, ale także licznymi interwencjami, reagując tym samym na
problemy społeczne, problemy mojego Regionu oraz prośby osób zgłaszających się do mojego
biura poselskiego.
Niejednokrotnie musiałam zmagać się z bezpardonowymi i oszczerczymi atakami osób i środowisk,
które czuły się zagrożone moją działalnością. Nie
pozwolę się zastraszyć, ponieważ walka o dobro człowieka i poszanowanie jego praw przyświeca podejmowanym przeze mnie działaniom. Nadal będę działała
w Państwa interesie i nie przejdę obojętnie wobec
żadnej sprawy. W moim biurze zawsze znajdziecie
Państwo pomoc i radę.
Z tą obietnicą, zapraszam do lektury.
Poseł Lidia Staroń przekazała pieniądze
dla dzieci – Stowarzyszenie św. Brata Alberta

Biuro Poselskie Poseł Lidii Staroń

10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 p. 11; tel. 89 527 92 37
Biuro Poselskie jest czynne codziennie:
poniedziałek w godzinach
800 – 1800
wtorek, – piątek w godzinach
800 – 1600

www.lidiastaron.pl

 la Ludzi, Regionu,
D
Kraju …
Zmiany ustawowe z inicjatywy
Poseł Lidii Staroń…
„ Uwłaszczenie”mieszkań
nadalmożliwe!
Rząd i Sejm poparli projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych,
kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali”
-m.in.zapistakiejtreściPosłankazaproponowaławnowelizacjiustawy.Pozwoliłonnautrzymaniekorzystnychprzepisówdotyczących„uwłaszczeniamieszkań”,atakżezapobiegł
narzucaniudodatkowychopłatprzezspółdzielnie.
„Spółdzielnia nie może mieć swoich własnych interesów,
przeciwstawnych interesom spółdzielców. Musi działać wyłącznie dla członków i w ich interesie. Dlatego cieszę się, że
udało się wprowadzić przepisy, które są po stronie ludzi” -powiedziałaPaniPoseł.

 półdzielniedlaspółdzielców
S
(niedlaprezesów)!
Noweregulacje:prawospółdzielczeiustawaospółdzielniachmieszkaniowychtopropozycjePosełLidiiStaroń,
któremająnaceluzwiększeniewpływuczłonkównadziałalnośćspółdzielni.
Cel przyświecający wprowadzeniu nowych regulacji

jestjasny:zwiększenieuprawnieńczłonkówspółdzielni,odzyskanieichprawwłaścicielskichorazochronaprzeddziałaniamizarządu.
Pierwszyprojektznaczniewzmacniapozycjęczłonków
spółdzielniwobecjejwładz:
✓zwiększaprawaspółdzielcówiichkontrolęnadspółdzielnią;
✓umocnienia pozycję walnego zgromadzenia członków;
✓wprowadza zewnętrzną, niezależną kontrolę nad
spółdzielniami;
✓personalną odpowiedzialność zarządu za działania
naszkodęspółdzielnilubjejczłonków.
 Dzięki drugiemu projektowi spółdzielcy zyskają
noweprawa.
Członkostwo w spółdzielni będzie przysługiwało każdemu posiadaczowi lokalu. Natomiast to od niego zależeć
będzie–czychcebyćwspółdzielniczynie.Wykluczanie
spółdzielcówzespółdzielninp.zakrytykęzarządów,wcelu
przejęciaichlokali,niebędziejużmożliwe.
Ustawa urealni też kadencyjność władz spółdzielni.
Noweuregulowaniastanowią,żetrzyletniąkadencjęwładze
spółdzielnimogąpełnićnajwyżejdwukrotnie.
Projektporządkujetakże:
✓sprawygruntów,
✓ułatwiaiupraszcza„uwłaszczenie”,
✓dajeprawodomajątkuspółdzielni,
✓wprowadzasankcjekarneoraz
✓przepisyantykorupcyjneiantykonkurencyjne.
Dajemożliwość:
✓zmianyadministratorai
✓wybórczłonkostwawspółdzielni…
W ciągu 12-tu miesięcy dotychczasowi prezesi spółdzielniutracąswojefunkcje,asamispółdzielcyzadecydują o wyborze nowych władz. Zmiany dotyczą też ochrony
mieszkańców.Mieszkaniebędzie,więcnależałodowłaściciela–itylkodoniego.Natomiastspółdzielcy,mającyjedynielokatorskieprawodolokalubędąlepiejchronieni.

 oniecsamowoliwspółdzielniach
K
mieszkaniowych
12mlnlokatorówspółdzielnimieszkaniowych
dostanieszansęna

„Pani Poseł Lidia Staroń jest znana z tego i w Regionie, i w Warszawie w Sejmie, że konsekwentnie stoi po
stronie ludzi zagrożonych przez różne elementy nadużyć władzy. Jest w tym bardzo skuteczna i autentyczna...”

Bronisław Komorowski

 ajczęstszegrzechy
N
spółdzielni.Sprawdź,czy
teżjesteśoszukiwany!
Poseł Lidia Staroń podjęła szereg interwencji
w sprawie nieprzestrzegania praw spółdzielców.
O prawa ludzi skutecznie walczyła m.in. u Rzecznika
Praw Obywatelskich, Ministra Sprawiedliwości, Ministra
Infrastruktury,wsądachczyprokuraturze...

Tak oszukiwały spółdzielnie:
•
zawyżały powierzchnię użytkową mieszkań
przy naliczaniu opłat,
•
przedłużały lub wstrzymywały proces „uwłaszczenia”,
•
wadliwie przenosiły własność lokalu na spółdzielców (klauzule w aktach notarialnych),
•
odmawiały dostępu do dokumentów,
•
zarządzały niegospodarnie,
•
nieprawidłowo rozliczały inwestycje,
•
błędnie ustalały opłaty eksploatacyjne,
•
zawyżały opłaty za media,
•
wadliwie zwoływały i przeprowadzały
Walne Zgromadzenia,
•
bezpodstawnie naliczały opłaty za tzw. docieplenie budynków.

będziemożnaskuteczniedochodzićodszkodowanialubżądać
przekazanialokalunawłasność(ekspektatywa),nawetgdydeweloperupadnie.

 odewelopera
D
beznotariusza
Poseł Lidia Staroń opracowała pakiet rozwiązań,
które uchronią osoby, zawierające umowy z deweloperem. Ustawa jest procedowana w Sejmie.
Ustawa ta jest odpowiedzią na lawinę próśb, które do
mnie docierały. O rozwiązanie tej sprawy postulował także
Trybunał Konstytucyjny – wyjaśniaLidiaStaroń. – Jeśli deweloper zbankrutował przed przekazaniem mieszkania lub
okazał się nieuczciwy, nie było żadnych możliwości odzyskania zainwestowanych środków. Nabywcy nie mieli, więc ani
mieszkania, ani pieniędzy.
Zaproponowanyprojektustawytozmieni.Odtądumowa
zawartazdeweloperemnapiśmiebędziemiałatęsamąmoc
coumowasporządzonaprzednotariuszem.Najejpodstawie

 pomocąofiarom
Z
przestępstw
W czerwcu 2010 roku Sejm przyjął przepisy zainicjowane przez Poseł Lidię Staroń, pozwalające
ustanowić radcę prawnego jako pełnomocnika ofiary
przestępstwa w postępowaniu karnym.
W ten sposób umożliwiono większą dostępność pokrzywdzonemudopomocyprawnej,atakżeobniżenieopłatzate

Spotkanie z poszkodowanymi klientami deweloperów
usługi.PaniPosełprzygotowałarównieżprzepisydot.uznaniaosobynajbliższejpokrzywdzonegozajejpełnomocnika.
Zmienionoustawęopaństwowejkompensacieprzysługującejofiaromniektórychprzestępstw,októrąmożeubiegaćsię
osoba poszkodowana, a zwracane koszty mogą dodatkowo
dotyczyćkosztówrehabilitacji.

Adwokacistracąmonopolna
sprawykarne
Radcowie prawni będą mogli reprezentować pokrzywdzonych w spra
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„Panią Poseł Lidię Staroń poznałem osobiście 2 lata temu. Wcześniej dużo o niej słyszałem i czytałem.
Mówiono, że odważnie występuje przeciwko zastanym nieuczciwym układom, że nie poddaje się w walce
o rzetelność w spółdzielczości, że staje w obronie zwykłych ludzi. Nie brakowało też głosów straszących Lidią
Staroń... Teraz wiem, że rację mieli ci pierwsi, widzący w Niej symbol nieustępliwości w walce o wspólne dobro,
a ci drudzy widać mieli się czego bać… Takim ludziom jak Lidia Staroń można ufać. Polska byłaby lepsza, gdy‑
by tylko politycy o Jej cechach charakteru i kompetencji zasiadali w naszym parlamencie...”
Prof.dr hab. med. Wojciech Maksymowicz
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

 omornikzabierze
K
mniej
Z inicjatywy Posłanki, pomimo bezpardonowych nacisków
lobby komorniczego, Sejm obniżył opłaty komornicze. Dodatkowo, umożliwił występowanie
z wnioskiem do sądu o dostosowanie ich do sytuacji
majątkowej wnioskodawcy.
Dotychczasowe przepisy ustalały do większości
czynności stawkę 15% –
terazbędzieto8%.Znacznie zmniejszyła się też
minimalnawysokośćtej
opłaty.Ustawaprzywracamożliwośćtzw.miarkowaniaopłat.
To bardzo dobra wiadomość dla
ludzi–chwalinoweprawoLechObararadca
prawny,zajmującysięegzekucjami.
To było konieczne, by zapobiec wysokim i często nieuzasadnionym opłatom pobieranym przez komorników –dodaje
PosełLidiaStaroń,szefowapodkomisji.

 stawaoprzeciwdziałaniu
U
przemocy

Niemal w stu procentach przypadków to matka,
która najczęściej jest ofiarą przemocy wraz z dziećmi
musiała szukać sobie miejsca. Z punktu widzenia ekonomicznego, logicznego, czy zwykłego poczucia sprawieNowe przepisy to potężna broń do walki ze spraw- dliwości to ofiara powinna zostać w domu.–mówiPoseł
cami domowego terroru i lepsza opieka nad tymi, któ- LidiaStaroń.
rzy go doświadczają. Ustawa kładzie nacisk na ochroSprawca przemocy podejmie przymusowe leczenie –
nę ofiar przemocy i profilaktykę.
z alkoholizmu, narkomanii, będzie uczęszczał na terapię
ZmianyzakładajątakżeściganiesprawcówdomowejprzeWażnązmianąwprawiejestto,żedom,wktórymjest mocyzurzędu,aniejakdotądnawniosekpokrzywdzoneprzemocopuścijejsprawca,anieofiara.
go.Wyższebędąkaryzaprzemocdomową.

 TBSteżbędziesz
W
właścicielemmieszkania
Po wielu latach niepokojów i oczekiwań najemcy
mieszkań w TBS-ach mogą odetchnąć z ulgą. Będą oni
mogli wykupić swoje mieszkania na własność.

Wszystkie kluby poselskie poparły w Sejmie zmianę
przepisów umożliwiających wykup na własność mieszkań
wTowarzystwachBudownictwaSpołecznego.
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„Panuje powszechne przekonanie, że uczestnictwo w polityce stępia wrażliwość i znieczula na krzywdę
ludzką. Jeżeli ktoś jest tego zaprzeczeniem, jest nim niewątpliwie Pani Poseł Lidia Staroń, która mimo wielu
lat działania w polityce ciągle zachowuje wrażliwość i aktywność w zwalczaniu wszelkiej niesprawiedliwości.
Bez wahania i jakiejkolwiek kalkulacji zawsze staje po stronie pokrzywdzonych i co ważniejsze – dzięki swojej
wiedzy, doświadczeniu i konsekwencji – skutecznie im pomaga. Darzę ją z tego powodu wielkim szacunkiem.”

Jan Maścianica
Wicewojewoda Warmińsko‑Mazurski

Z prac w Komisjach
Sejmowych…
Dostępdowymiaru
sprawiedliwości…
•

•
•

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

e–sądy–dot.„elektronicznegopostępowania
upominawczego”(EPU)wsprawachcywilnych,
gospodarczychipracowniczych,takżeelektronicznysposóbuiszczaniaopłatsądowych,
e–protokół–dokumentowanierozprawywpostacielektronicznegoprotokołu,
e–księgi–publiczny,bezpłatnyipowszechny
dostępdoprzeglądaniaksiągwieczystychprowa-

•

•

dzonychwpostacielektronicznej,
Ułatwieniedostępudorejestrówsądowych
–czylimożliwośćnieograniczonego,bezpłatnegowgląduwaktualnedane.Zrównanorangę
dokumentówwpostacipapierowejzdokumentamipobieranymiwformieelektronicznej,
e–dozór–poszerzeniezakresusystemudozoru
elektronicznegowstosunkudoosóbskazanych.

Dlabezpieczeństwaludzi…
•

•

•

Zaostrzenieodpowiedzialnościkarnejzaprzestępstwa
związane z prowadzeniem pojazdów mechanicznych
wstanienietrzeźwościpoprzezm.in.orzekaniepozbawienianastałeuprawnieńdoprowadzeniapojazdów
mechanicznychwobecsprawcówprzestępstwkomunikacyjnych,
Wzmocnienieochronyprawnejfunkcjonariuszy
publicznychiprzyznanieosobompodejmującym
tzw.obronękoniecznąinterwencyjną,ochronętożsamązochronąfunkcjonariuszapublicznego,
Ochrona najmłodszych – zaostrzenie odpowiedzialnościkarnejzazgwałcenie;nowetypyzbrodni:Grooming–nawiązywaniekontaktówznieletnimizwykorzystaniemInternetuorazpubliczne

Urzędnicyodpowiedzą
zabłędnedecyzje



Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

 eformasystemu
R
opiekinaddziećmi

Komisja Infrastruktury
•

propagowaniezachowańpedofilskich),
Ochrona życia prywatnego (kara za uporczywe,
złośliwenękanie–stalking)…

Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy
wykonywaniuwładzypublicznej,zadziałanialubzaniechaniaprowadzącedorażącegonaruszeniaprawaorazzasady
postępowaniawprzedmiocietakiejodpowiedzialności.
Noweformypomocydlarodzinbiologicznychniewydolnychwychowawczooraznowezasadyzakładaniaiwynagradzania rodzin zastępczych (ułatwienie procedury przysposabianiadzieciiwsparciedlarodzinzproblemami…)
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 rawoprzyjazne
P
przedsiębiorcom
iobywatelom
1. Szybka rejestracja spółek z o.o. – możliwość elektronicznegorejestrowaniaspółekzo.o.wterminiejednego
dniaodzłożeniawniosku(wzorzecnormatywny),
2.Obniżenieminimalnegokapitałuwspółkachkapitałowych,
3. Poszerzenie elektronicznego dostępu do danych
KRS; wprowadzenie możliwości wpisania z urzędu przez
sądnumeruNIP;możliwośćwpisywaniaadresumailowego

podmiotu,któryskładawniosekorejestrację.TosądrejestrowypowiadamiaZUSorejestracji,
4.Wzmocnienieochronyprawnejpoprzezskargęna
naruszenieprawastronydorozpoznaniasprawybeznieuzasadnionejzwłoki(odszkodowaniaod2–20tys.złotych),
5. Nowy rodzaj postępowania cywilnego – pozwy
grupowe,
6.Ustawaderegulacyjna–częśćzaświadczeńzostaniezamienionych na oświadczenia. Wprowadzono dereglamentację,
depenalizacjęczylizmniejszeniewymiarukardlaprzedsiębiorców; kasację wyroków, usunięto złe przepisy i wprowadzono
nowe,np.leasingkonsumenckiorazzmniejszonokosztydziałalnościpoprzezcałkowitezniesienielubobniżenieopłat;redukcję
niektórychobowiązkówdlaobywateliiprzedsiębiorców…
towarów lub dostawców na listę, czy tzw. „półkowe” choć
przepisyzezwalająjedynienadoliczeniemarżyhandlowej.
PointerpelacjiLidiiStarońdoMinistraSprawiedliwości,prokuraturyapelacyjnewcałymkrajubędąprzystępowaćdospraw
–postroniedostawców–przeciwkonieuczciwymsieciom.

Śladem interwencji
Posłanki…
 apomoc
N
dostawcom–
hipermarketypod
lupą
Poseł Lidia Staroń podjęła problem
stosowania narzutów innych niż marża
przez hipermarkety wobec producentów i dostawców towarów.
Hipermarketynarzucałyswoimkontrahentom dodatkowe opłaty m.in. za przyjęcie
towarów do sprzedaży, za wprowadzenie

Konferencja prasowa w sprawie dodatkowych opłat w hipermarketach

„Biedronka”nieuniknie
odpowiedzialności
WwynikuinterwencjiPosełLidiiStarońuRzecznikaPrawObywatelskich,prokuraturawznowiłaśledztwo
w sprawie łamania praw pracowników sklepów „Biedronki”.Postępowaniezakończyłosięskierowaniemaktu
oskarżeniaprzeciwkoczłonkomzarządu.

 ywózśmieci
W
jestzadrogi…
Poseł Staroń skutecznie interweniowała przeciwko pomysłomradymiastawOlsztynie,którachciałapodnieśćopła-

tyzawywózśmiecidoMławy.Posłankawskazała,żenowe
stawkizostałybłędnieskalkulowane,aolsztynianiepłaciliby
zawięcejśmieciniżjestwywożonychwrzeczywistości.
WskazałateżnagenerowaniegigantycznychstratZGOK-u i iluzoryczną segregację odpadów. Władze miasta,
poposelskiejinterwencjizajęłysięwkońcutymproblemem…
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„Podziwiam Panią Poseł Lidię Staroń za zaangażowanie, pasję i odwagę z jaką podejmuje trudne sprawy
publiczne. Dzięki takiej postawie i aktywności nasz mały świat z każdym dniem staje się odrobinę lepszy. Pani
Poseł zachowała w sobie tę rzadką umiejętność łączenia angażowania się w służbę na rzecz Państwa i Regio‑
nu z chęcią niesienia pomocy i rozwiązywania jednostkowych problemów zwykłych prostych ludzi”...

Janusz Cygański dyrektor Muzeum Warmii i Mazur

„ Sklejka”
nadaldziała
SkutecznainterwencjaPoseł
Lidii Staroń w sprawie obrony
zakładu „Sklejka” w Piszu spowodowała, że przedsiębiorstwo
nadal funkcjonuje, a ok. tysiąca
pracownikównietrafiłonabruk.

Żabki”
pod
obstrzałem
Ajentczypracownik?–interwencja Posłanki dot. zasad
pracytzw.ajentówiagentów.

Spotkanie z pracownikami „Sklejki”

 ieuczciwikomornicy
N
przedsądem
Jan Jankowicz:

Skuteczna inter‑
wencja Posłanki
uchroniła nas od
utraty dorobku
całego życia. To Pani
Poseł spowodowała,
że nadal mieszkamy
w naszym rodzin‑
nym domu i wyszli‑
śmy z tarapatów
finansowych.

Komornik i rzeczoznawca stanęli
przed sądem wskutek poselskiej interwencji.Zostalioskarżeniodokonanieegzekucji
sprzecznychzwymogamiprawa.
W jednym z przypadków, komornik
zajął gospodarstwo o wartości kilkuset
tys.złotychisprzedałjeza…50tys.złna
poczet długu w wysokości … 6 tys. zł.
Gospodarstwo zostało sprzedane, pomimożedłużnikuregulowałcałąnależność
jeszczeprzedlicytacją.

 zieciirodziceodetchnęli
D
zulgą–szkołazostaje!
Rodzice uczniów Gimnazjum nr 6 w Olsztynie
mogą spać spokojnie. Dzięki poselskiej interwencji,
placówka nie zostanie ani połączona z Zespołem Szkół
Mistrzostwa Sportowego, ani zlikwidowana.
DoGimnazjumnr6uczęszczawieledziecizdysleksją
czy zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
Specjalnie dla nich – oprócz zwykłych zajęć lekcyjnych –
oferuje się terapię pod kierunkiem specjalistów. Po inter-

wencji Poseł Lidii Staroń, władze miasta odstąpiły od planówpołączeniailikwidacjiszkół

„Na Warmii i Mazurach o Pani Poseł Lidii Staroń
mówią, że pomaga ludziom. Mówią też, że Posłanka nie
ogląda się na barwy polityczne i w swoich działaniach jest
niezwykle skuteczna. Przekonałam się o tym osobiście,
gdy zwróciliśmy się do niej z prośbą o pomoc w sytuacji,
gdy nasza szkoła miała być zlikwidowana. Posłanka i tym
razem nie odmówiła pomocy, a nasza szkoła istnieje właśnie
dzięki jej skutecznej interwencji. Panią Poseł traktujemy jak
naszego dobrego patrona…”
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Barbara Franusz
dyrektor Gimnazjum nr 6

 auczycieleodzyskali
N
swojepieniądze!

uczycielistraciłodostępdoswoichpieniędzy.Majątek,któryprzezlatagromadzilipedagodzytowsumieok.2,5mln
złotych.
NauczycielezwrócilisięopomocdoPosełLidiiStaroń.
Ponad dwa lata trwał impas w olsztyńskiej kasie Posłankaprzygotowaławniosekoustanowieniekuratora.Na
zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników oświaty. odmowęsąduPaniPosełskuteczniewniosłazażalenie.Złożyła
DopieropomocPaniPosełspowodowała,żenauczyciele takżezawiadomieniedoprokuratury.Pozwoliłotonawybory
nowych władz kasy i odblokowaodzyskaliswojepieniądze!
niedostępudopieniędzy.
Setki pracowników oświaty
odzyskało własne, zbierane przez
dziesiątki lat oszczędności, które
częstodecydowałyozdrowiuiżyciu
niejednegopedagogaijegorodziny.
Daniela Matusiak:

Pani Poseł Staroń przyczyniła
się do odzyskania naszych pie‑
niędzy z Kasy Zapomogowo‑Po‑
życzkowej Pracowników Oświaty.
To dzięki Niej 800 osób odzyskało
swoje oszczędności…
Antoni Patkowski:

Konferencja prasowa z poszkodowanymi nauczycielami
Kasaskupiałaok.800członkówWarmiiiMazur,aich
kłopoty zaczęły się wówczas, gdy zarząd podjął decyzję
ozakaziewypłatywkładów.Tospowodowało,żewieluna-

Takich ludzi jak Pani Poseł
Staroń jest bardzo mało, a właśnie
tacy ludzie powinni zajmować się
polityką. Dzięki Pani Poseł zostało
rozwiązane bardzo wiele spraw
zwykłych ludzi…

budowę„szesnastki”.
–Zapewniam, że droga nr 16 będzie finansowana–powiedział Minister Infrastruktury na konferencji zorganizoNapoczątku2010rokuwregionalnychmediachuka- wanejwkwietniu2010rokuwOlsztynie.
załysięinformacjeowstrzymaniufinansowaniabudowy
TesłowapotwierdziłprzedstawicielMinisterstwaRozwoju
drogikrajowejnr16–głównejtrasy,przecinającejwoje- Regionalnego.
wództwo warmińsko-mazurskie. Lidia Staroń zaangażoPieniądzenabudowędrogibędąpochodziłyz633mln
wałasięwjejobronę.
euro, które Unia Europejska przekaże Polsce na lata 2011Posełodbyławtejsprawieszeregspotkań–zMinistrem 2013.Dziękitymśrodkomzostałyjużrozpoczętepracena
Infrastruktury i z Minister Rozwoju Regionalnego. W wy- odcinkuBiskupiec–BorkiWielkie.
nikuinterwencji,Posłankawywalczyłapieniądzenadalszą

Walczącodrogę„16”

 ygański
C
zostaje
WstawiennictwoPosełLidii
StarońuMinistraKulturyiDziedzictwaNarodowegozdecydowało,żeJanuszCygańskizostał
nastanowiskuDyrektoraMuzeumWarmiiiMazur.Wcześniej
dyrektormiałbyćodwołanypo
tym,jakstanąłwobroniezamku
wLidzbarkuWarmińskim.
Spotkanie z dyrektorem i pracownikami Muzeum Warmii i Mazur
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„ Słowo „poseł” najlepiej definiować, używając określeń, które kojarzą się z Lidią Staroń: rzeczowość,
konsekwencja, logika, a przy tym nieugięte trzymanie się zasad. „Posłanka” – jak mówią o niej na Warmii
i Mazurach – nie szuka poklasku. Jest wrażliwa na ludzką krzywdę. Jej domeną są sprawy trudne, często takie,
od których uciekają powołane do tego instytucje lub organizacje, a nawet media.
Lidii Staroń skutecznie udaje się zmniejszać rozmiary biurokratycznych absurdów, rozwiązywać na‑
brzmiałe latami problemy i ograniczać arogancję władzy. Czyni tak w ramach podejmowanych na rzecz
obywateli poselskich interwencji i zgłaszając autorskie projekty ustaw. Jest politykiem autentycznym, a nie
„politykiem” wedle kolokwialnych skojarzeń. Jej osobowość wyraża się najlepiej ‑ jak chcieli tego starożytni
Ateńczycy, inicjatorzy europejskiej demokracji – poprzez dbałość o dobro publiczne”.

 potkania
S
poselskie…

… z Prymasem Polski
J.E. Abp Józefem Kowalczykiem

… z prof. Jerzym Buzkiem Przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego
… z parą Prezydencką

 iuroRzecznikaPraw
B
Obywatelskich
wOlsztynie!
W wyniku usilnych starań Posłanki Lidii Staroń
Olsztyn jest czwartym miastem po Częstochowie,
Kielcach i Krakowie, w którym otwarto punkt przyjmowania interesantów biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
„To biuro jest realną pomocą dla ludzi. Kontakty twarzą
w twarz są inne niż korespondencja. Pamiętajmy, że uprawnienia Rzecznika są naprawdę duże, a jego zadaniem jest stanie po stronie obywatela–mówiStanisław Trociuk z-ca RPO
Biuro RPO w Olsztynie czynne jest w godz. 11.00-15.30.
PracownicygdańskiegopełnomocnikaRPObędąodbywać
dyżurywkażdą,codrugą,środęmiesiąca.
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Otwarcie Biura RPO – Posłanka Lidia Staroń
i Stanisław Trociuk z-ca RPO

„Co cenię w Lidii Staroń?
To, że rzeczywiście codziennie, nie zaś jak wielu kampanijnie, zaangażowana jest w obronę słabych,
których prawa są łamane. Myślę tu o mieszkańcach osiedlowych molochów, usiłujących wyrwać się z niewoli
prezesów spółdzielni, ofiarach nadużyć komorniczych pozbawianych dachów nad głową za bezcen, kobietach
doznających przemocy w domu , a nierzadko obojętności w urzędach i komisariatach, wyzyskiwanych pra‑
cownicach sieci sklepów Biedronka, zatrudnianych w warunkach urągających godności człowieka, o ajentach
sieci Żabka.
W walce o nasze obywatelskie racje, Posłanka potrafi otworzyć każde, nie tylko ministerialne drzwi. A co
ważne udaje się jej często przekonać innych posłów do potrzeby naprawy złego prawa.
Na jej poselską listę sukcesów zaliczyłbym chociażby nowelizację ustawy „komorniczej”, ograniczającą
horrendalne wynagrodzenia komorników nie znajdujące odbicia w nakładzie ich pracy; wzmocnienie pozy‑
cji prawnej pokrzywdzonego w procesie karnym; wzmocnienie sądowej kontroli nad decyzjami dotyczący‑
mi rozdzielania dzieci od rodziców w rodzinach szczególnej troski; poszerzenie gwarancji praw nabywców
mieszkań od deweloperów i inne. Zmiany naruszają wielkie grupowe interesy, wymagają ostrej walki,
o czym świadczy toczona przez Lidię Staroń wojna o rewolucyjne zmiany w spółdzielczym prawie mieszka‑
niowym. Ważne, że jest niezwykle skuteczna i Jej się to udaje”…

Lech Obara – radca prawny

Posłanka pomogła
wygrać
z bezprawiem…
Postronieczłowieka
Posłanka walczy ze spółdzielnią
o dach nad głową rodziny pani Marzeny…
Zaspłaconezadłużeniewwysokościok.9tys.
zł.OlsztyńskaSpółdzielniaMieszkaniowawyrzuca
rodzinę z dwojgiem dzieci z mieszkania wartego
ponaddwadzieściarazytyle.
– Dawno zapłaciłam całą zaległą kwotę i wszystkie odsetki
(razem 7 tys.), a spółdzielnię wielokrotnie prosiłam o odstąpienie od eksmisji.
Pomocy udzieliła mi dopiero Poseł Lidia Staroń.
W biurze poselskim napisano w moim imieniu pozew. Obecnie sprawa toczy się w Sądzie. Nie skłoniło to jednak Spółdzielni do odstąpienia od egzekucji wyroku eksmisyjnego.
Dopiero interwencja Posłanki powstrzymała komornika.
Oprócz korzystnego dla siebie orzeczenia, Pani Marzenaczeka,podobniejakmilionyinnychosób,nazmianę
ustawyospółdzielniachmieszkaniowych,którejprojektzłożyłaPosełLidiaStaroń.

 zytajaktynotarialnepodpisywane
C
unotariusza!
PosełLidiaStarońwielokrotnieskutecznieinterweniowaławsprawachbezprawnychzapisówwaktachnotarialnych – wstrzymując bezprawne pobieranie pieniędzy od
spółdzielców…
Często przy przeniesieniu własności lokali zarządy
spółdzielni wpisują dodatkowe klauzule w aktach notarialnych – np. dot. nienależnie pobieranych opłat za tzw. termomodernizację Prawo nie pozwala Spółdzielni na pobieranie
żadnych dodatkowych opłat (dopłat), ponad wymienione
w ustawie – przypomina Poseł Lidia Staroń – i prosi o dokładne czytanie aktów notarialnych…
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 półdzielcamaprawo
S
wiedziećzacopłaci
Spółdzielni!
Każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo
otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii
uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów
spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań
finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez
spółdzielnię z osobami trzecimi (art. 81 ust. 1). Ponadto
spółdzielnia ma obowiązek przedstawiać na każde żądanie
członka spółdzielni kalkulację wysokości opłat – podkreśla
Poseł Lidia Staroń
Konferencja prasowa – poseł Lidia Staroń i Lech Krygier

LechKrygier:Dopiero pomoc Pani Poseł Staroń spowodowała, że nie tylko uzyskałem potrzebne mi dokumenty z S.M „Pojezierze, ale ci,
którzy mi ich odmawiali ponieśli za to odpowiedzialność i zostali przez sąd skazani.

Poseł Lidia Staroń pomaga ludziom…
IrenaRadwan:Chory mąż, bardzo drogie lekarstwa, a nawet brak opału na zimę nie przekonały spółdzielni „Mlekpol”
w Grajewie do zwrotu naszych udziałów. Dopiero interwencja
Pani Poseł Lidii Staroń spowodowała zmianę sytuacji i doprowadziła do wypłaty pieniędzy. Dzięki temu przeżyłam zimę…

lata próbowałem wyjaśnić – co się stało z moimi pieniędzmi
za sprzedane gospodarstwo. Dopiero skuteczna interwencja
Posłanki doprowadziła do „znalezienia” pieniędzy, a także
postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego…
Bolesław Łęczycki: Pani Poseł pomogła mi w sprawie
mojego ogrodu działkowego.…

LeokadiaSzymańska(Pruszków):WszyscyodmówiBarbara Stelowczak: Dzięki Pani Poseł Staroń wygralimipomocy,dopieroPaniPosełLidiaStarońmipomogła łam w sądzie z zarządem SM „Jaroty, który chciał moją roi wskazała Rzecznikowi Praw Obywatelskich naruszenia dzinę bezprawnie pozbawić lokalu. Pani Poseł nam pomogła
i wygraliśmy sprawę w sądzie!
prawawmojejsprawie,aonwniósłskargękasacyjną.
Zbigniew Parowicz: Tylko działania Poseł Lidii Staroń doprowadziły do wyjaśnienia okoliczności związanych
z dziwną sprzedażą egzekucyjną mojej nieruchomości. Nieruchomość została zlicytowana za 217 800 zł, a ja przez trzy

Henryka Macisowicz: Zarząd S.M. Jaroty chciał mnie
i mojemu synowi bezprawnie odebrać mieszkanie. Pani Poseł
Staroń stoczyła całą sądową batalię o nasz dach nad głową,
który dla nas wygrała. Jesteśmy Jej za to bardzo wdzięczni…

 idiaStarońpatronem
L
ifundatoremnagród
wkonkursietalentów…

 szkole
w
odkrywców
talentów…

Laureaci konkursu

SP nr 19 – talenty sportowe
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„Rzeczpospolita”
musi przeprosić
Poseł Lidię Staroń!
Ludzie, którzy stają w obronie innych – osób
skrzywdzonych przez potężne grupy interesów, władzę lub wadliwy system prawny – często spotykają się
z odwetem środowisk, których interesy te interwencje
naruszają.
PrzekonałasięotymPosłankaPOLidiaStarońznana
z obrony m.in. spółdzielców czy ofiar bezprawnych działańwładzy…Wtrakcie,gdyPosłankawalczyłaokorzystne
zmianylegislacyjne,wprasiekrajowejukazałasięseriaartykułów, które podając nieprawdę miały wyraźnie na celu
zniszczenieJejreputacji.Sprawazostaładefinitywniewyjaśnionanadrodzesądowejiwgrudniu2010rokuSądApelacyjnywWarszawieprawomocnieorzekł,że„Rzeczpospolita”naruszyładobraosobistePosełLidiiStaroń,publikując
artykuły,zawierającenieprawdę.
W orzeczeniu sąd stwierdził, że informacje podane
przezdzienniksąnieprawdziwe,aprawonadktórympra-

cowała Posłanka pozwoliło milionom spółdzielców wykupićmieszkaniaistaćsięichfaktycznymiwłaścicielami.Sąd
podkreśliłtakże,żePaniPosełdziałaławinteresieobywateli,
aautorpublikacji–poważnienaruszyłjejgodnośćidobre
imię.
Sąd nakazał zamieszczenie w dzienniku przeprosin
oraz zapłatę zadośćuczynienia w wysokości 90 tysięcy
złotych.Posłankaprzekazałapieniądzelokalnymorganizacjom charytatywnym, których zadaniem jest niesienie
pomocydrugiemuczłowiekowi.
„Presspublica”Sp.zo.o.wWarszawie–wydawca
dziennikaRzeczpospolita,PRZEPRASZAPOSŁANKĘ PO LIDIĘ STAROŃ za to, że naruszył jej dobra
osobistetj.godnośćidobreimię.Wpracachnadnowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
Posłanka LIDIA STAROŃ nie kierowała się chęcią
osiągnięciakorzyścimajątkowejijejnieosiągnęła!!
„Presspublica”Sp.zo.o.wWarszawie–wydawca
dziennika „Rzeczpospolita” WYRAŻA UBOLEWANIE z powodu opublikowania INFORMACJI NIEPRAWDZIWYCH NARUSZAJĄCYCH DOBRA
OSOBISTEPOSEŁLIDIISTAROŃorazOŚWIADCZA, że ZANIECHA PODOBNYCH DZIAŁAŃ –
GODZĄCYCHWGODNOŚĆIDOBREIMIĘPOSŁANKI–WPRZYSZŁOŚCI.”

Oni dostali po 10 tys. zł:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie„Arka,”
Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospitacyjne„Palium”,
Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”,
Fundacja „Mam Marzenie”,
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Stowarzyszenie „Arka”

Szczególnie Uzdolnionej,
Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad
Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta,
Fundacja „Przyszłość dla dzieci”,
Fundacja Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych „Pomóż mi”,
Stowarzyszenie Centrum Pomocy Rodzinie

Hospicjum OT „Palium”

OT „Amazonki”

Przekazanie pieniędzy przez Lidię Staroń dla organizacji charytatywnych
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„Pani Poseł Lidia Staroń ma wrażliwość na potrzeby innych osób i rozumie najsłabszych”

Małgorzata Jesionowska
Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta

Lidia Staroń pomaga spełniać marzenia…

Telewizor i kino domowe
dla Izy Zembrzuskiej

Komputer z pełnym wyposażeniem
dla Dominika Pulkowskiego

Śladem konferencji…
 ykładzokazji
W
EuropejskiegoDniaOfiar
Przestępstw
Konferencja Naukowa pt. „Pokrzywdzony między
młotem, a kowadłem” czyli od pierwotnej do wtórnej
wiktymizacji
Konferencję zorganizowało Studenckie Koło NaukoweKAPEKA

WśródsłuchaczyprzeważałakadranaukowamiejscowegoWydziałuPrawa,naukowcyWydziałuPrawaUniwersytetu w Białymstoku, w Warszawie, sędziowie, radcowie
prawni, adwokaci i studenci. Zamysłem konferencji było
ukazanie problematyki pokrzywdzenia przestępstwem nie
tylko w ujęciu teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym – z uwypukleniem niedogodności obecnych uregulowańprawnych.NazaproszeniePaniPosełwkonferencji
udziałwziąłStanisławChmielewskiWiceministerSprawiedliwości

Prelegenci konferencji
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„Pani Poseł Lidia Staroń należy do tej grupy Posłów na których zawsze można liczyć i uzyskać wspar‑
cie, gdyż postrzega potrzebę tworzonego prawa przez pryzmat jego użyteczności publicznej. Jako dyrektor
szpitala wielokrotnie interweniowałam u Pani Poseł w sprawach legislacyjnych dotyczących ustawodawstwa
w ochronie zdrowia. Wielokrotnie też z własnej inicjatywy Pani Poseł kontaktowała się ze mną w sprawach
merytorycznych dotyczących ochrony zdrowia, działalności szpitali, finansowania ochrony zdrowia itp.
Zbierała opinie dotyczące procedowanych ustaw bądź inicjatywy poselskiej. Bliskie są jej też sprawy i problemy
dziecka, jego prawa i związanego z tym ustawodawstwa. Cenię sobie niezmiernie współpracę z Panią Poseł, bo
zawsze jest ona konstruktywna”.

dr n.med. Krystyna Piskorz‑Ogórek
Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

 onferencja–„Prawa
K
człowiekazaczynająsięod
PrawDziecka”!
ZinicjatywyPosełStarońwOlsztyniegościłRzecznik
PrawDziecka.Szczególnąuwagęnakonferencjipoświęcono
prawomprzysługującymdzieckuwczasiechorobyczyprawudoedukacji…
MłodzieżzILOwOlsztyniezorganizowaładebatępt.
„Prawaiwolnościdziecka.Świadomośćiodpowiedzialność”.
Wizyta w szpitalu dziecięcym wOlsztynie i w SP nr 7

Eksperci i prelegenci konferencji m. in. poseł Lidia
Staroń, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak…

Ogólnopolskie akcje
społeczne…
Mamo,zbadajsię!
Ogólnopolską Akcję„Bądź zdrowa Mamo, zbadaj się”
na Warmii i Mazurach Pani Poseł zainicjowała konkursem
plastycznym, skierowanym do najmłodszych uczniów
szkół podstawowych. Zadaniem dzieci było narysowanie z okazji Dnia Matki laurki, która zachęci ich Mamy do
dbania o zdrowie i regularnych badań profilaktycznych.
„Co 40 minut w Polsce jest diagnozowany rak piersi, dlatego należy przechodzić badania profilaktyczne, które mogą
go szybko wykryć –przekonywałaparlamentarzystka.
Zwycięzcomserdeczniegratulujemy,aPaniejeszczeraz
zachęcamydotroskiowłasnezdrowie.

Wystawa prac konkursowych, wręczenie nagród

Jury: L. Staroń, K. Piskorz-Ogórek, M. Rafalska,
M. Andruszkiewicz, J. Podolak, A. Zakrzewski…
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„Nieznajomość prawa szkodzi. Dlatego tak cenne są inicjatywy związane z edukacją prawną. Najciekaw‑
szą z nich przygotowała i realizuje Pani Poseł Lidia Staroń. To inicjatywa związana z pomocą młodym ludziom
i konkretnemu człowiekowi”…

Krzysztof Kwiatkowski
Minister Sprawiedliwości

PrawnyGPS
Z inicjatywy Poseł Lidii Staroń maturzyści Warmii
i Mazur poszerzają swoją wiedzę o prawie w ramach
realizowanego projektu „Prawny GPS”.

DoprojektuposełStarońzaprosiłaolsztyńskichprawników–sędziów,prokuratorów,adwokatów,radców.Każdy
znichopowiadaoinnym,wybranymaspekcieprawa.
Tematykazajęćjestróżnorodna,alezawszedotykaproblemówcodziennych,jakumowy,gwarancje,Internet,odszkodowaniaczyużywki...
Kamil-LOI:Bardzo mi się podobało to spotkanie, ponieważ pozwoliło rozwiać wiele moich wątpliwości. Dowiedziałem się też o odpowiedzialności, jaką
rodzi prawo. Dostaliśmy książki, które bardzo pomgą
w codziennym życiu…

Prawny GPS w Zespole
Szkół Budowlanych w Olsztynie
Prawny GPS
w Zespole Szkół Chemicznych w Olsztynie

Staroń.LidiaStaroń-posełpożytecznejpracy
Autor: Gość: Lexington IP: 201.59.124.* 26.02.11,
11:25
Świadomość prawna w naszych szerokościach
geograficznychleżyodłogiem.Korzystawięcktomoże
zniewiedzyobywateliatzw,„społeczeństwoobywatelskie”przypominatuwirtualnąrzeczywistość.
Tymczasem spokojnie i bez fajerwerków prowadzi w Olsztynie akcję „Prawny GPS” posłanka
Staroń. Młodzież z liceów spotyka się z gwiazdami
miejscowejpalestry,aostatniouczniowieLOVmieli
okazjęzapoznaćsięzpoglądamim.in.wiceministra
sprawiedliwości.
Kinga LO III: Świetne spotkanie.
Uważam, że wnioslo do naszej wiedzy
naprawdę wiele. Takie spotkania powinny być organizowane częściej. Już
wiemyy, gdzie się udać kiedy mamy problem. Jak w razie potrzeby reagować.
Naprawdę uważam, że warto było wysłuchać tych wszystkich wypowiedzi...

Prawny GPS w LO V w Olsztynie
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„Ogólnopolska akcja Cała Polska rozmawia z Dziećmi zainicjowana przez Panią Poseł Lidię Staroń – sprzy‑
ja budowaniu relacji i porozumienia pomiędzy rodzicami a dziećmi, pomiędzy dorosłymi i młodymi ludźmi
dlatego jej idea jest tak cenna i wyjątkowa.”

Bernadetta Jabłońska – pedagog, socjoterapeuta

„CałaPolskarozmawia
zDziećmi!
„NiemówdoDzieckalecz
znimrozmawiaj”
Poseł Lidia Staroń jest pomysłodawczynią i organizatorem ogólnopolskiej akcji społecznej „Cała Polska rozmawia z Dziećmi”.

LIDIA STAROŃ

Mamo! Tato! Nie mów do mnie lecz ze mną rozmawiaj

WramachAkcji–gimnazjaliściiuczniowieszkółponadgimnazjalnych nadesłali ponad 500 prac na konkurs
„Mamo, Tato! Nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj”,
wktórych„przemówiły”dorodzicówidorosłychwskazując
potrzebęrozmowywcodziennymżyciu.
Dziękujemy za nadesłane prace i gratulujemy wyróżnionym,atakżezachęcamydocodziennejprawdziwejrozmowy, dialogu pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy
dorosłymiimłodymiludźmi.
Patronatnadkonkursemobjęli:RzecznikPrawDziecka
iMinisterEdukacjiNarodowej.

Prośba

Mamo, jestem, przyszłam! W szkole byłam!
Cieszysz się? Mamo, pani mnie dziś pochwaliła.
Tak, córeczko…
Tato, dostałam pięć z biologii i matematyki.
Tatusiu, mam w klasie najlepsze wyniki!
Tak, córeczko…
Mamo, w nagrodę pojadę na wycieczkę.
Nie wiem jeszcze gdzie, może do lasu, może nad rzeczkę?
Tak, córeczko…
Tato, tatuaż sobie na plecach zrobiłam.
Już nie jestem ta twoja córeczka miła!
Tak, córeczko…
Mamo, chyba pod namiot z chłopakiem pojadę.
Ale czy warto, koleżankę zapytam o radę.
Tak, córeczko…
Tatusiu, czy ta gazeta jest taka ciekawa?
„Mamo, tato! Nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj”
Mamusiu, czy komputer to twoje najmilsze już dziecko?
Tak, córeczko…

Klub Parlamentarny

Inauguracja Akcji…

Autorka: Joanna Skrzypa

Konferencja w Olsztynie z udziałem RPD
i Ministerstwa Edukacji – „Nie mów do dziecka
lecz z nim rozmawiaj”

Spotkanie w LO nr 4 w Olsztynie
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„Ta inicjatywa Pani Poseł jest bardzo ważna, aby rozpocząć duże i konkretne działania, które będą przeciw‑
działały obecnej skali sięgania przez młodzieży po alkohol. To już jest poważny problem społeczny” …

Adam Andruszkiewicz
Przewodniczący Warm‑Maz. Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Sucurs”

Program

 Płacimy za to także jako społeczeństwo: zdrowiem,
zmarnowanymżyciemrodzinnym,dziećmidziedziczącymi
nałogi,przemocą,przestępstwami…
Program skierowany do młodych ludzi, pokazując
Tescenkiznamy–widzimyjekażdegodnia:pijanykie- drastyczne skutki nałogów, ma zapobiegać i pomagać,
rowcazabijawwypadkusamochodowyminnych,matkaal- ograniczaćspożywaniealkoholuwśródmłodzieży.Zwiękkoholiczkaszarpiegłodneipłaczącedziecko,ojciecwamo- szaćdostępdopomocyudzielanejofiaromprzemocywroku alkoholowym znęcający się nad rodziną, ale przede dzinachalkoholowych.Zwrócićuwagęnato,żemożnażyć
wszystkimimprezynaszychnastoletnichdzieci,naktórych inaczej.
strumieniamilejesięalkohol…Godzimysięnato?…

„Przestańpić–zacznijżyć!”

 łosuję
G
naMazury–
CudNatury!!!

fot. Wojciech Wójcik

 „Wielkie Jeziora Mazurskie to jedyny polski kandydat w finale konkursu.
Mazury zostały uznane za jedno z pięciu
najpiękniejszych miejsc w Europie i z 28
miejsc na świecie”. – podkreśla Pani Poseł
Lidia Staroń – Głosujmy na Mazury!!”
– zachęca Posłanka (działająca także
w Parlamentarnym Zespole „Mazury
CudNatury”.
www.MazuryCudNatury.org
www.VoteMazury.org

✓Interpelacjawsprawiewydaniawytycznychdlaprokuratury określających tryb postępowania w sprawachoznęcaniesięnadzwierzętami
✓Zapytanie w sprawie prawidłowości przeprowadzeniainwestycjipn.„TermyWarmińskie”…

Interpelacje
poselskie…
W trakcie kadencji Pani Poseł wielokrotnie podejmowała sprawy związane z przestrzeganiem praw
obywateli. Zgłosiła ponad 120 interpelacji, zapytań
i wypowiedzi podnosząc problemy edukacji, służby
zdrowia, rolników, spółdzielców, rodziny, emerytów
i emerytur, przedsiębiorców, ochrony zwierząt, m.in;
✓Interpelacjawsprawiemodernizacjidrogikrajowej
nr16-zfunduszycentralnych
✓InterpelacjawsprawiesytuacjiszpitaliregionuWarmiiiMazur
✓Interpelacjawsprawieniewystarczającegodofinansowania przyznanego rolnikom woj. warmińsko-mazurskiego

O prawach ludzi – z Ministrem Sprawiedliwości
Krzysztofem Kwiatkowskim

Teksty interpelacji są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl (publ. z miesięcznym opóźnieniem)
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„Pani Poseł Lidia Staroń to osoba odznaczająca się charyzmą i równocześnie dużą wrażliwością – zarów‑
no 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”…

Tomasz Rumszewicz
żeglarz Mistrz Polski i trener olimpijski w klasie Finn

Spotkania
z Wyborcami …
i nie tylko …

Gietrzwałd 2009 r.

Spotkanie z rolnikami

Czytanie bajek dla przedszkolaków –
„Cała Polska czyta Dzieciom”

Piknik Lotniczy w Gryźlinach
Piknik sportowy w Gimnazjum nr 6. Przeciąganie liny drużyn: Posłanki
wraz z uczniami przeciwko drużynie kadry nauczycielskiej.
Ta pierwsza – wygrała
Spotkanie w LO nr 1 w Olsztynku
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Spotkanie w ratuszu w Olsztynie – w obronie dzieci
z przedszkola w Łupsztychu

Spotkanie w Węgorzewie

„Najcenniejsi są w polityce ludzie, którzy walczą o sprawiedliwość. Lidię Staroń poznałam jako osobę
walczącą o nowe sprawiedliwe prawo. Do dzisiaj pozostała wierna tym, którzy ją wybrali. Bezkompromisowo,
narażając się na szykany i przykrości, walczy z korupcją oraz o prawa zwykłych ludzi”…

Julia Pitera

BY POMOC BYŁA SKUTECZNA!
PORADY PRAKTYCZNE:
1. Jeśli masz problem ze spółdzielnią lub w każdej innej sprawie,
nie czekaj do ostatniej chwili. Trudne sytuacje najprościej rozwikłać na początku. Wiele osób przychodzi po pomoc do Biura
Poselskiego, gdy toczy się już postępowanie sądowe lub egzekucyjne. Szukaj pomocy jak najwcześniej
2. Zbieraj wszelkie pisma jakie otrzymałeś w danej sprawie oraz te
wysłane przez Ciebie
3. Nie wyrzucaj dowodów płatności, nawet tych odległych w czasie
4. Przed przyjściem do Biura Poselskiego krótko i konkretnie spróbuj opisać swój problem. Pismo umożliwi interwencję w Twojej
sprawie.
5. Podaj swój mail lub telefon, tak by można było się z Tobą skontaktować

U S T A W A z dnia 9 maja 1996 r.
O WYKONYWANIU MANDATU
POSŁA I SENATORA
Rozdział 1
Art. 1.
1. Posłowie i senatorowie wykonują swój mandat kierując się
dobrem Narodu.
2. Posłowie i senatorowie powinni
informować wyborców o swojej
pracy i działalności organu, do
którego zostali wybrani.

LidiaStaroń

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Inżynier budownictwa, przedsiębiorca. 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, doprowadziła do rozbicia mafii
spółdzielczej w Olsztynie i aresztowania prezesa spółdzielni.
Ujawniła powiązanych z korupcyjnym układem sędziów.
Podczas wieloletniej 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, którego jest prezesem. Poseł V i VI kadencji
Sejmu RP. Walczy z korupcją oraz o prawa zwykłych ludzi…
… „Lidia Staroń to polityk

stojący po stronie ludzi.
Skutecznie walczy o prawo
pojedynczego człowieka
jak i całych społeczności.
Rzetelna i merytoryczna. Dotrzymuje
danego słowa. Odważna. Nie ogląda
się na polityczne korzyści. Od lat
walczy z korupcją i układami,
skutecznie rozwiązując problemy
Polaków”…

… „Wiecie kiedy jestem

dumny? Kiedy widzę Panią
Lidię Staroń…Samotna dzielna
w boju kobieta, która wpierw
sama, a potem z grupą
przyjaciół pokazała, że jest w stanie
wygrać z państwem nieprzyjaznym
obywatelowi…Wiecie co znaczy pokonać
mafię urzędniczo-spółdzielczą? A ona
zrobiła to sama”…

… „Poseł Lidia Staroń

bezkompromisowo
walczy z korupcją i broni
ludzi. Ona walczy o
każdego z Was. Lidia
Staroń to kompetencja, odwaga
i uczciwość”…

W Sejmie Pani Poseł Lidia Staroń pracuje w Komisjach:
Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Infrastruktury i Gospodarki;
w Parlamentarnej Grupie Praw Kobiet i Zespole „Mazury Cud Natury”.
Jest przewodniczącą Parlamentarnej Grupy ds. spółdzielczości i ogrodów działkowych…
Działalność po stronie ludzi – w liczbach:
w Sejmie
– ponad 120 interpelacji, zapytań i wystąpień
– ponad 9 000 głosowań
– 17 komisji, podkomisji i grup parlamentarnych
w biurze poselskim
– ponad 2830 interwencji krajowych i regionalnych
4 ogólnopolskie akcje społeczne
ISBN – 978-83-933644-1-1

www.lidiastaron.pl

