Halina Sobańska
Kandydatka do Sejmu

Inni o mnie
Pani Halino,
Gdybyśmy teraz byli w liceum to strach by było iść na wagary, na każdym rogu czai się Pani
Halina. Bardzo fajnie Pani wygląda! Powodzenia!
Monika, uczennica z V LO w Zagórzu

PROF.GENOWEFA GRABOWSKA (Eurodeputowana 2004-2009)

Halinę Sobańską w Zagłębiu znają pewnie wszyscy. "To ta pasjonatka od kobiet" - mówią o niej w
Sosnowcu. Jest zawsze tam, gdzie trzeba pomagać słabszym i potrzebującym, zwłaszcza kobietom.
Stworzyła największą na Śląsku organizację "Aktywne Kobiety", zrobiła doktorat, pisze programy
antydyskryminacyjne, jak lew walczy o unijne pieniądze, robota pali się w jej rękach.
W Sosnowcu nie ma lepszej od niej kandydatki. Dlatego głosujcie na Halinę Sobańską!
Genowefa Grabowska

PROF. MAGDALENA ŚRODA (Pełnomocniczka Rządu ds. Równych Szans Kobiet i Mężczyzn

Gdy myślę "kobieta aktywna i skuteczna w swoich działaniach" - myślę o
Halinie Sobańskiej, gdy myślę "kobieta wariacko zakręcona wokół spraw
społecznych" - myślę o Halinie Sobańskiej, gdy myślę "Śląsk" też myślę
o niej. Halina Sobańska jest fantastyczną, kompetentną i wrażliwą
społecznie kandydatką na radną. Znamy się wiele lat, nigdy mnie nie zawiodła, zawsze aktywizowała,
zawsze troszczyła się o innych. Z głową. Stawiam na Halinę Sobańską!
Magdalena Środa

DYREKTOR V LO W ZAGÓRZU – mgr ANDRZEJ BIERNACKI

Młodzież jest jej żywiołem, a młodość drugą naturą. Aktywność, jest jej cechą. Doskonalenie się, to jej
pasja, a polityka, to jej specjalność! Popieram Sobańską. Będzie doskonałą radną!

Andrzej Biernacki

Pani Halinko! niedawno wrocilem do Polski i co widze? Panią kandydujaca na radna. Powiem tak, w
ferworze, calej tej walki politycznej, walki o stolki, klotnie ktore odbijaja sie echem w calej Europie, Pani
Jako kandydatka do rady, nie ma bardziej kompetentej osoby...Z czasow nauki w V nikogo z nauczycieli
nie wspominam tak cieplo jak Pani!. Myślę, ze Pani miejsce nie tylko jest w radzie UM, ale na Wiejskiej,
proszę tego nie zaprzepascic przy najbliższych wyborach parlamentarnych. W Sosnowcu myślę każdy
Panią zna i życzę, zeby stanowisko radej bylo dla Pani krotkim przystankiem w drodze do Sejmu, bo
takich ludzi jak Pani przedewszystkim tam brakuje!
Pozdrawiam i powodzenia!
Dominik, absolwent V LO w Zagórzu

Już po głosowaniu . Trzymam za Pania mocno kciuki ponieważ od dawna nie widziałam tak zaradnej
kobiety jak Pani, Sosnowiec potrzebuje takich ludzi. Całą rodzinę i przyjaciół z Sosnowca obdzwoniłam i
nakazałam na Panią głosować. Z wyrazami szacunku i ogromnego uznania dla najlepszej i mojej
ulubionej Nauczycielki z VLO,

Agnieszka Jędrusik z klasy politologicznej. ZAwsze będę Panią bardzo ciepło wspominać :) TRZYMAMY
KCIUKI !!!

www.e-samorzadowiec.pl  2010 RegioGroup Sp. z o.o.

