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Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że jestem w„Złotej Dziesiątce” kobiet nominowanych do tytułu Kobieta
Sukcesu Śląska 2013 r., czyli gronie dziesięciu kobiet wyróżnionych przez Kapitułę za
działalność w regionie. W trakcie Gali finałowej 16.12.2013 zostanie także wręczona nagroda
widzów TV Silesia. Zapraszam do oddania głosu na moją osobę w Plebiscycie. Głosy poparcia
można oddawać do 01 grudnia 2013r. na stronie internetowej TV Silesia www.tvs.pl/plebiscyt
Nazywam się Halina Sobańska. Jestem dr nauk humanistycznych, wykładowczynią
akademicką, politolożką historyczką, działaczką społeczną. Aktualnie pełnię mandat radnej
Sosnowca, a w sosnowieckiej Radzie Miejskiej jestem przewodniczącą Komisji Oświaty. W
2001 r. założyłam Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, którego jestem prezeską. Jako działaczka
społeczno - polityczna jestem organizatorką licznych akcji, marszów, happeningów na rzecz
rozwiązania problemów w różnych obszarach życia. Inicjuję wiele wydarzeń jak np. kampanie
na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, akcję na rzecz profilaktyki raka piersi „Piersi w
mieście”; bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób doświadczających
przemocy domowej; kampanie społeczne promujące udział kobiet w życiu publicznym,
konferencje, warsztaty umiejętności społecznych, Maraton Rowerowy Seniorów, akcje
graffitowe „Seniorzy malują miasto”, akcję bezpieczna taksówka dla kobiet, czy pomoc dla
powodzian. Jestem pomysłodawczynią powstającej w Sosnowcu Rady Seniorek i Seniorów. W
2010 r. zainicjowałam powstanie Śląskiej Przedwyborczej Koalicji Kobiet- grupy nieformalnej
skupiającej kobiety z różnych opcji politycznych, zaangażowanych w politykę i Śląskiego
Klubu Kobiet w Polityce, przygotowującego kobiety do udziału w życiu politycznym.
Uczestniczyłam we wszystkich Śląskich Manifach i zgromadzeniach Kongresu Kobiet w
Warszawie, wspierając działania kobiet na rzecz równouprawnienia. Jestem Regionalną
Pełnomocniczką Kongresu. W 2010 r. wzięłam udział w Światowym Marszu Kobiet w
Istambule walcząc o podstawowe prawa Turczynek. Stale podnoszę swoje umiejętności
społeczne: ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu Kulturowej Tożsamości Płci, Szkołę
Modelu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi i Szkołę Partycypacji Społecznej.

Jako członkini Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - wspieram sosnowieckie
organizacje pozarządowe. Na poziomie władzy lokalnej promuję szerokie zaangażowanie
obywateli w proces podejmowania decyzji oraz budżet partycypacyjny i zorientowany na płeć.
Z tego powodu w sosnowieckiej Radzie Miejskiej pracuję w Zespole ds. Budżetu
Obywatelskiego. Skutecznie angażuję się w rozwiązywanie wielu problemów mieszkańców
miasta.
Za zaangażowanie na rzecz Docenienia Nieodpłatnej Pracy Domowej Kobiet zostałam
wyróżniona przez Instytut Spraw Obywatelskich „Diamentową szczotką”(2007r) ; w rankingu „
Dziennika Zachodniego”(2008) uznano mnie za Jedną z 50 Najbardziej Wpływowych Kobiet
Województwa Śląskiego; w marcu 2013 za Działania na Rzecz Kobiet L. Miler wręczył mi
statuetkę - Stalowy Goździk. Aktualnie znalazłam się w ZŁOTEJ DZIESIĄTCE KOBIET
nominowanych do tytułu Kobiety Sukcesu Śląska 2013
Prywatne jestem mamą dorosłej córki, właścicielką labradorki Tunii, wielorasowca Fado i Pana
Kotka. Uwielbiam małe formy poetyckie i jazdę na rowerze. W 2012 r. uczestniczyłam w
kobiecej Wyprawie do Maroka i zdobyłam Dżabal Tubkal- najwyższy szczyt w Atlasie Wysokim
( 4167m n.p.m.).
Moja dewiza: „Życie jest wysiłkiem godnym lepszej sprawy”.
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