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 Moja aktywność poselska związana 
jest głównie z pracą w Sejmie. To tam 
tworzymy prawo, które zmienia oblicze 
Polski. Mam świadomość, że wiele jest 
jeszcze do zrobienia. Lata zaniedbań 
zatrzymały nasz rozwój. W tej kadencji 
nadrabiamy stracony czas. Wierzę, że 
w kolejnej będziemy kontynuować tę pracę. 
Jako poseł z Podkarpacia, staram się służyć 
mieszkańcom, wspierając wszystkich, którzy 
zwracają się do mnie o pomoc. Są to sprawy 
indywidualne, ale również i takie, które 
wymagają rozwiązań systemowych , w tym 
zmiany prawa. W tych przypadkach kieruję 
interpelacje do właściwych ministrów, 
zwracając uwagę na problem i oczekując 
działania właściwych organów.

 Z wielką radością przyjmuję 
zaproszenia, które otrzymuję od różnych 
środowisk. Zaszczytem dla mnie jest udział 
w tych spotkaniach i uroczystościach.

 Serdecznie dziękuję Wszystkim za 
życzliwość i wyrazy wsparcia w tej pracy, 
ufając, że nie zawiodłam Państwa zaufania. 

 Dobiega końca VIII kadencja Sejmu. Z woli 
Wyborców, którzy zechcieli powierzyć mi mandat posła, 
miałam ogromny zaszczyt i honor służyć pracą w polskim 
Parlamencie. 
 Prawo i Sprawiedliwość idąc do wyborów w 2015r. 
złożyło społeczeństwu szereg obietnic, zapowiadając „Dobrą 
zmianę”. Czas pokazał, że jesteśmy wiarygodni. Liczne 
programy prospołeczne pozwoliły nie tylko wydobyć się 
z niedostatku polskim rodzinom, ale również okazały się 
motorem rozwoju dla naszej gospodarki. Ogromnie ważne są 
dla nas sprawy światopoglądowe. Zdecydowanie 
przeciwstawiamy się demoralizacji dzieci i młodzieży, 
wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec prób wprowadzenia 
do szkół programów, promujących zgubne ideologie. Wciąż 
czekamy na przyjęcie ustawy chroniącej życie. Wierzę, że 
zdołamy tego dokonać.

Szanowni Państwo,

Z wyrazami szacunku

Halina Szydełko
Poseł na Sejm RP
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Myśląc Polska

Rodzina

Seniorzy

 Dokonując podsumowania realizacji 
obietnic złożonych w kampanii wyborczej 
w 2015r. udowadniamy, że jesteśmy wiarygodni 
i dotrzymujemy słowa. Wierzę, że odczuli to 
wszyscy Polacy w wielu dziedzinach życia. 
Pragnę przypomnieć niektóre z tych dokonań.

• Rodzina 500+ - program wprowadzony od 
kwietnia 2016r., skierowany jest do 3,6 mln 
dzieci. W naszym województwie podkarpac-
kim, w roku 2018 wypłacono 230 tys. świadczeń 
wychowawczych,  na przestrzeni lat 2016 – 
2018 wypłacono około 3 mld 881 mln zł 
rodzinom z podkarpacia.
• Maluch+ - dofinansowanie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi do lat 3, tj. żłobków, klubów 
dziecięcych i opiekunów dziennych, co pozwoli 
młodym mamom powrócić do  pracy. W roku 
2019 środki w wysokości około 14 mln 990 tys. 
zł trafią do 141 beneficjentów w województwie 
podkarpackim. 
• Prawo wyboru w sprawie sześciolatków 
w szkole. W ostatnich latach 95% rodziców 
zdecydowało się na pozostawienie 6-letnich 
dzieci w przedszkolu.
• Dobry Start – to 300 zł. – dla każdego ucznia. 
Z tego wsparcia skorzystało 246 tysięcy 
uczniów z województwa podkarpackiego.
• Posiłek w szkole i w domu, czyli zapewnienie 
ciepłego posiłku dla dzieci z ubogich rodzin, 
osób starszych, a także niepełnosprawnych. Jest 
on przygotowywany w szkolnych stołówkach, 
a skorzystać z niego można na miejscu lub 
otrzymać do domu.

• Mama 4+ - świadczenie 1100 zł wypłacane 
mamom, w niektórych przypadkach ojcom, 
którzy wychowali przynajmniej 4 dzieci a nie 
nabyli praw emerytalnych. Programem 
objętych zostało 85,8 tys. osób.

• Obniżyliśmy wiek emerytalny, dając Polakom 
prawo wyboru.
• Wyższe emerytury i renty. 1100 zł. – brutto to 
minimalne świadczenie. O 25% wzrosły 
najniższe świadczenia dla emerytów i rencistów 
w latach 2016-2019.
• Emerytura+ - trzynastka dla emerytów. 
Świadczenie w wysokości 1100 zł. – brutto 
zostaje wypłacane automatycznie,  bez 
zbędnych formalności wszystkim emerytom 
i rencistom.
• Bezpłatne leki dla seniorów. 2,7 mln osób 
skorzystało z bezpłatnych leków, otrzymując 
139 mln opakowań medykamentów. Osoby 
starsze zaoszczędziły łącznie 1,5 mld zł.

4



Zdrowie

• Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia do 
6% PKB. Plan finansowy na 2019r. przewiduje 
na ten cel o 8,4 mld zł więcej w stosunku do 
2018r. 
• Wszyscy lekarze i rezydenci otrzymali 
podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 700 
zł. – w przypadku specjalizacji w dziedzinie 
uznanej za priorytetową lub 600 zł. – w innych 
dz iedz inach  spec ja l i zac j i .  Leka rzom 
specjalistom przyznano wynagrodzenie 
zasadnicze w kwocie nie mniejszej niż 6750 zł. 
– brutto.
• Podwyżki dla pielęgniarek i położnych. 
Wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 1100 zł., 
– a od 1 lipca 2019r o kolejne 100 zł.

• Tworzenie sieci szpitali. Dzięki tej zmianie 
szpitale są bardziej stabilne finansowo, 
a świadczenia szpitalne i ambulatoryjne 
bardziej skoordynowane.

Czyste powietrze

• 103 mld zł. – do 2029r. na dofinansowanie 
inwestycji poprawiających jakość powietrza 
w polskich domach. Modernizacją zostanie 
objęte 3 mln domów. W czasie licznych spotkań 
z  mie szkańcami  ob j a śn i a ł am za sady 
pozyskiwania środków z tego funduszu.
• 1,2 mld zł. – do 2024r. – Rządowy program 
„Stop Smog”.
• Uruchomienie inwentaryzacji źródeł niskiej 
emisji – projekt „Zone”.

Rozwój

• Dzięki sprawnemu zarządzaniu udało się 
przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego. 
W roku 2015 wynosił 3,9 %, a w roku 2018r. 
5,1 %.
• Uszczelniono lukę VAT. W roku 2018 do 
budżetu wpłynęło o 48 mld zł więcej z tego 
podatku w porównaniu do roku 2016. Te 
odzyskane środki to nowe drogi, szkoły, 
szpitale, programy prospołeczne.
•  Konstytucja Biznesu – ułatwienia dla firm.
• Dobry stan finansów publicznych. W 2015r, 
deficyt budżetowy wynosił 42,6 mld zł. W roku 
2018r. 10,4 mld zł.
• Konstytucja dla Nauki– wzrost wynagrodzeń 
w tej sferze o 35 %. Nowy model kształcenia 
doktorantów.
• Innowacyjność gospodarki. Wprowadzono 
ulgi podatkowe na badania i rozwój.
•  Szerokopasmowy internet dla każdej szkoły.

•  Sen io r+ ,  t o  w iększa  l i czba  mie j sc 
w placówkach dla osób starszych. W latach 
2015-2017 powstało 240 takich ośrodków, 
w tym 34 w województwie podkarpackim. 
W roku 2019, planowane jest utworzenie 
kolejnych 22 placówek. 

5



Praca

Infrastruktura

Bezpieczeństwo

•  Spadek bezrobocia.
• Podwyższenie płacy minimalnej. W 2019r. 
minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 
2250 zł. – brutto. W roku 2020 będzie 
co najmniej 2450 zł.
• Minimalna stawka godzinowa. Obecnie 
wynosi ona 14,70 zł. – , a od 2020r. 16 zł.
•  Mały ZUS dla drobnych firm.
•  Obniżenie podatku CIT.
•  Zatrudnienie w przemyśle. W latach 
2015–2018 utworzono 258 tys. miejsc pracy.

• Drogi lokalne – 6 mld zł przeznaczono 
w 2019r. na modernizację dróg lokalnych.
• Port Gdańsk – w ciągu ostatnich 3 lat przesunął 
się z 6 na 4 miejsce w rankingu największych 
bałtyckich portów. Prowadzone są dalsze 
inwestycje. 

• Pomoc dla rolników dotkniętych suszą – 2.2 
mld zł.
•  Dopłaty do paliwa rolniczego.
• W latach 2016-2018 z budżetu państwa  
przyznano dla województwa podkarpackiego 
150,6 mln zł. – którą to kwotą dofinansowano 
170 zadań gminnych i powiatowych.
•  Z programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej  Infras t ruktury Drogowej  do 
województwa podkarpackiego przyznano  31,4 
mln. zł. – którą dofinansowano w 2018r. 27 
zadań gminnych i powiatowych.
•  Z Funduszu Dróg Samorządowych środki dla 
województwa podkarpackiego na rok 2019 to 
270 mln z ł ,  co  znacząco przewyższa 
wcześniejsze wsparcie dróg lokalnych środkami 
publicznymi.

• Ponad 100 przywróconych posterunków 
policji.
•  Większy potencjał obronny Polski.
•  Modernizacja polskiej armii.
• Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej – 
obecnie liczą ponad 20 tys. żołnierzy. 
Najliczniejsza formacja na Podkarpaciu.
• Bezpieczeństwo energetyczne – 
zróżnicowanie źródeł dostaw gazu. 
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•  Cyfryzacja w miejsce biurokracji.
•  Repolonizacja Pekao S.A. oraz Polskich Kolei 
Linowych.
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Przynależność do komisji sejmowych :
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny od 
16.11.2015r. 
Komisja Finansów Publicznych od 16.11.2015r. 
do 16.12.2015r.
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej od 
16.12.2015r. do 13.06.2019r. 
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich 
i Immunitetowych od 13.04.2016r.
Komisja Ustawodawcza od 13.06.2019r. 
Podkomisja stała do spraw polityki społecznej.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia 
obywatelskiego projektu ustawy o zmianie 
u s t awy  o  zaopa t r zen iu  emery t a lnym 
funkcjonariuszy Policji ,  ABW, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, 
PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin, oraz 
niektórych innych ustaw – Przewodnicząca 
podkomisji.

Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków 
Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej, 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski 
Wschodniej.
Parlamentarny Zespół ds. Zbadania Przyczyn 
Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010r.
Parlamentarny Zespół Karpacki.
Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia.

Podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie – 
obserwator z Sejmu RP.
Udział w konferencji w Truskawcu na Ukrainie.

Pełnię funkcję Oskarżyciela przed Trybunałem 
Stanu w sprawie byłego ministra skarbu.

Polsko-Brytyjska GP.
Polsko-Chorwacka GP – wiceprzewodnicząca.
Polsko-Ukraińska GP.
Polsko-Włoska GP.

Moja aktywność poselska

Trybunał Stanu

Działalność 
międzynarodowa

Przynależność do 
zespołów parlamentarnych

Przynależność do stałych 
delegacji parlamentarnych 
i grup bilateralnych
Polsko-Brytyjska GP

W Klubie Parlamentarnym 
Prawa i Sprawiedliwości 
pełnię funkcję Zastępcy 
Sekretarza
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 Trybunał Stanu jest konstytucyjnym 
organem władzy sądowniczej,  którego 
zadaniem jest egzekwowanie odpowiedzialno-
ści przedstawicieli najwyższych władz 
państwowych za naruszenie prawa, w związku 
z zajmowanym stanowiskiem.
W lipcu 2016r. Sejm powołał mnie na posła 
oskarżyciela w sprawie pociągnięcia do 
odpowiedzialności konstytucyjnej byłego 
ministra skarbu. Decyzja o postawieniu przed 
Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów 
zapada większością 3/5 głosów.
Rozprawy odbywały się w siedzibie Sądu 
Najwyższego, a wobec skierowania zapytania 
prawnego przez skład sędziowski, Trybunał 
orzekał w pełnym, 18-to osobowym składzie.

 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrze-
nia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie 
u s t awy  o  zaopa t r zen iu  emery t a lnym 
funkcjonariuszy Policji, ABW, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, 
PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin, oraz 
niektórych innych ustaw.
Na początku kadencji została mi powierzona 
funkcja Przewodniczącej Podkomisji. Podczas 
wystąpienia w Sejmie, po uchwaleniu ustawy, 
przedstawiciel wnioskodawców zaznaczył, że 
ustawa ta jest również wynikiem mojej 
determinacji w staraniach o doprowadzenie 
sprawy do oczekiwanego skutku. 

Trybunał Stanu

Podkomisja nadzwyczajna 
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 Z wyborcami spotykam się w trzech biurach poselskich w Rzeszowie, w Nowej Dębie oraz 
w Wysokiej Strzyżowskiej. Każdy, kto zwraca się do mnie z problemami może liczyć na moją pomoc.

Spotkania z wyborcami
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 Misja obserwacyjna podczas Wyborów na Ukrainie

Wraz z delegacją ośmiu posłów uczestniczyłam w misji obserwacyjnej podczas wyborów prezydenckich 
na Ukrainie. Dzień wcześniej spotkaliśmy się z członkami komitetów wyborczych i komisji wyborczej. 
Natomiast w dniu wyborów odwiedzaliśmy lokale wyborcze, aby monitorować przebieg głosowania. 
Uczestniczyliśmy także w liczeniu głosów po zamknięciu lokalu wyborczego.
W Konsulacie Generalnym RP we Lwowie spotkaliśmy się z przedstawicielami polskich organizacji 
i mediów ze Lwowa. Polską społeczność reprezentowali m.in. prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
harcmistrz Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, prezes Pogoni Lwów, prezes Strefy Młodzieży, redaktor 
Radia Lwów i dziennikarze Kuriera Galicyjskiego. Spotkanie prowadził konsul generalny Rafał Wolski. 
Lwowscy Polacy opisali działalność swoich organizacji i podzielili się problemami. Jednym z nich są 
wstrzymane ekshumacje żołnierzy z września 1939 roku.

Na forum międzynarodowym
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IV Forum Rozwoju Lokalnego, które odbywało 
się w lipcu 2019r. w Truskawcu na Ukrainie.
Uczestniczyliśmy w dyskusjach panelowych 
dotyczących między innymi współpracy 
transgranicznej, rozwoju rezerwatu przyrody 
w Karpatach, najlepszych praktyk wspierania 
inicjatyw lokalnych społeczności, perspektyw 
rozwoju obszarów górskich.

Spotkanie z Ambasadorem Wielkiej Brytanii 
oraz wizyta pary książęcej Williama i Kate 
w lipcu 2017r. Spotkanie z Prezydentem Donaldem Trumpem, 

podczas jego wizyty w Polsce w lipcu 2017r.
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Jestem członkiem Parlamentarnego Zespołu na 
rzecz prawa do życia. W głosowaniach 
dotyczących ochrony życia głosuję zawsze za 
życiem.

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 26 w dniu 22-09-2016 
(2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi.

16. punkt porządku dziennego:
16. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 
r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (druk nr 784). 

Poseł Halina Szydełko:
    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam 
pytanie do wnioskodawców żądających prawa 
do aborcji:  Czy kobieta w ciąży i  jej 
nienarodzone dziecko to jest jedna istota ludzka 
czy też dwie odrębne ludzkie istoty? To pytanie 
stawiam w kontekście często powtarzanej tezy, 
że kobieta ma prawo decydować o sobie. 
O sobie - tak, ale dziecko jest odrębnym bytem.
    Moje kolejne pytanie: Dlaczego przestępca, 
bandyta, który dokonuje gwałtu, jest skazywany 
na karę więzienia, a niewinne dziecko ma być 
skazane na karę śmierci?
    I wreszcie pragnę zwrócić uwagę jeszcze na 
ogromną hipokryzję. Wszyscy zgadzamy się - 
mam nadzieję, że wszyscy się z tym zgadzamy - 
że człowiek chory, niepełnosprawny jest tak 
samo wartościowy jak zdrowy. Tak, tylko że 
niektórzy uważają, że to dotyczy tylko tych 
narodzonych. Dziękuję.

W obronie życia

Z wystąpienia na Sali plenarnej :

W 2016r. miałam zaszczyt wraz z delegacją 
parlamentarną uczestniczyć w Narodowej 
Pielgrzymce do Rzymu, w 1050 rocznicę chrztu 
Polski.  To był czas dziękczynienia i modlitwy 
za naszą Ojczyznę.
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Krakowski Marsz „Tak dla życia” .

Rzeszowski Marsz „Dla życia i rodziny”.
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Zorganizowałam w Sejmie dla 
parlamentarzystów pokaz filmu „Wielkie 
rzeczy zamierzam dla Ciebie Polsko”. 

Praca w Parlamentarnym Zespole Członków 
i Sympatyków Akcji Katolickiej, 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
i Ruchu Światło Życie

 Wraz z Zespołem zorganizowaliśmy 
konferencję poświęconą rodzinie. Gościem 
honorowym była córka błogosławionej Beretty 
Mola, która przekazała relikwie swej matki do 
kaplicy w Pałacu Prezydenckim. 

26 maja 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym Województwa Podkarpackiego 
„G2A Arena” w Jasionce odbyła się konferencja 
pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy pt.: „Polska jest wolna! 
– To jest moja matka, ta ziemia!”. Zorganizo-
wałam ją wraz z Akcją Katolicką Diecezji 
Rzeszowskiej, Katolickim Stowarzyszeniem 
Młodzieży oraz Civitas Christiana. 
W konferencji uczestniczyli m.in.: bp Kazi-
mierz Górny, bp. Edward Białogłowski, bp Jan 
Niemiec, parlamentarzyści, władze państwowe 
i samorządowe oraz służby mundurowe. Swą 
obecnością zaszczycili nas kombatanci
Uczestnicy konferencji wysłuchali pięciu 
wykładów, Ewy Leniart, wojewody podkarpac-
kiej, księdza prof. dr hab. Pawła Bortkiewicza, 
profesora dr hab. Krzysztofa Ożoga, doktora 
hab. Krzysztofa Szwagrzyka oraz prof. dr hab. 
Kazimierza Ożoga. 

Patriotyzm
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Na zakończenie, uczestnicy konferencji 
wysłuchali koncertu Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Miałam ogromną przyjemność współpracować 
z panią Małgorzatą Rauch, Podkarpackim 
Kuratorem Oświaty, podczas organizacji 
konkursu patriotycznego dla dzieci i młodzieży 
z Podkarpacia pod hasłem „A jak ciebie kto 
zapyta…”. Konkurs odbył się w 2018r. 
w kategorii plastycznej, literackiej oraz 
multimedialnej, a jej tematem były rodzinne 
i lokalne doświadczenia związane z Rocznicą 
Odzyskania Niepodległości.

We wrześniu tego roku planuję Koncert „1939 – 
Niezwyciężeni”, poświęcony 80 Rocznicy 
Wybuchu  I I  Wojny  Świa towej .  Moje 
zaproszenie przyjął lider Zespołu Contra 
Mundum Norbert Smoliński. 
Muzycy tworzący zespół porywają na swych 
koncertach nie tylko dojrzałą publiczność 
pamiętającą trudne chwile naszej historii, ale 
także młode pokolenie, pragnące poznać losy 
swoich przodków i zakorzenić się w tożsamości 
własnego Narodu. Muzyka, kompozycje, 
aranżacje, moc i siła płynąca z dźwięków 
wzmacnia przekaz, przyciągając nawet 
sceptyków.
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Uczestniczę w uroczystościach patriotycznych 
w wymiarze lokalnym i krajowym. Z radością 
obserwuję, że coraz więcej osób pojawia się na 
wydarzeniach upamiętniających ważne 
wydarzenia naszej historii.

Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Donalda Trumpa w lipcu 2017r. była 
dla nas wspaniałą lekcją historii i umocnienia 
naszej narodowej dumy.

Z wielką radością spotykam się z „Rudnickimi 
Orlętami”, zarówno w Rudniku nad Sanem, jak 
i w Stalowej Woli, przy okazji organizowanych 
tam uroczystości patriotycznych.
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W licznych interpelacjach podejmowałam 
tematy z którymi zwracali się do mnie 
mieszkańcy.
Dotyczyły one między innymi :
•  Emerytur kobiet urodzonych w 1953r.
•  Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym
• Wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów
• Ustawy o świadczeniach rodzinnych
• Instytutów Badawczych 
• Przemysłu farmaceutycznego
• Ulgi rehabilitacyjnej
• Szkół katolickich
• Dotacji dla niepublicznych szkół artystycz-
nych posiadających uprawnienia szkół 
publicznych
• Rozszerzenia programu szybkich kolei o trasę 
Rzeszów – Lublin – Warszawa 
• Likwidacji szkód komunikacyjnych
•Okresów na jakie orzeka się niepełnospraw-
ność
• Dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych
• Wysokości zasiłku pielęgnacyjnego
• Rent socjalnych dla osób głuchoniemych
• Ograniczenia handlu w niedziele i święta
• Mieszkania wspomaganego
• Funduszu alimentacyjnego dla niepełnospraw-
nego dorosłego dziecka
I wiele innych.

Interpelacje poselskie

Zabierając głos w pytaniach bieżących pytałam 
między innymi o skalę prowadzonych obecnie 
inwestycji drogowych, realizację ustawy 
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 
n ieuzasadnionego wymierzania  przez 
komorników sądowych grzywien, dostępności 
do zawodu diagnosty.  

Pytania bieżące

Przez kilkanaście lat pełniłam funkcję Prezesa 
Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce, a przez 
jedną kadencję wchodziłam w skład Zarządu 
Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej 
(FIAC) z siedzibą w Rzymie. Obecnie jestem 
członkiem Zarządu Diecezjalnego AK oraz 
Delegatem do Rady Krajowej.

Pełnię funkcję Przewodniczącej Rady Ruchów 
i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszow-
skiej.

Wchodzę w skład Rady Programowej TVP 
Rzeszów. 

Akcja Katolicka
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Uczestniczę w konferencjach prasowych. Moje 
komentarze dotyczące aktualnej sytuacji 
w kraju, pojawiają się w programach informa-
cyjnych Telewizji Trwam.

Od kilku lat, wraz z prezesem Akcji Katolickiej 
Diecezji Rzeszowskiej Jeremim Kalkowskim, 
współprowadzę cotygodniową audycję 
w katolickim Radiu VIA.

Moje felietony poruszające tematy społeczne 
pojawiają się kilka razy w miesiącu w rzeszow-
skim dodatku do tygodnika „Niedziela”.

Media




