
Wybory Rudej Roku 2014 

 

 

Ruda Roku 2014 
 
Estera BroŜek - 20 lat - Ruda Śląska  
 
Studiuje grafikę komputerową w WyŜszej Szkole Technicznej w Katowicach. 
Interesuje się sztuką, muzyką, modą i fotografią. 

 

Ruda Rudy 2014 
 
Karolina Sówka - 20 lat - Świętochłowice 
 
Studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Trenuje piłkę 
ręczną. Pracuje teŜ na basenie jako ratownik WOPR. Wolny czas najchętniej 
spędza z przyjaciółmi.         

 

Ruda Goduli 2014 
 
Daniela Świtalska - 30 lat - Chorzów 
 
Interesuje się sportem i modą. Na co dzień biega i ćwiczy oraz prowadzi 
zdrowy tryb Ŝycia. Kocha pracę przed obiektywem.  

 

Ruda Orzegowa 2014 
 
Inez Oszek - 21 lat - Rybnik 
 
Zajmuje się projektowaniem mody oraz stylizacją. Obecnie pracuje w firmie 
marketingowej. Prowadzi bloga o tematyce modowej.  

 

Ruda Bykowiny 2014 
 
Iwona Wacławiak  - 29 lat - Łódź 
 
Jest absolwentką Politechniki Łódzkiej i Akademii Sztuk Pięknych. Aktualnie 
rozwija swoją markę odzieŜową o nazwie GALAY. Lubi ksiąŜki biograficzne 
i filmy kostiumowe.                 

 

Ruda Halemby 2014 
 
Izabela Przudzik - 30 lat - Bystra 
 
Prowadzi sieć salonów kosmetycznych. Zajmuje się upiększaniem, 
odmładzaniem i wyszczuplaniem. Interesuje się kosmetyką i medycyną 
estetyczną.             

 

Ruda Kochłowic 2014 
 
Patrycja Preszer - 16 lat - Ruda Śląska 
 
Na co dzień jest uczennicą Technikum Logistycznego. Jej pasją jest taniec 
nowoczesny, który trenuje od kilku lat. Czyta duŜo ksiąŜek i lubi gry 
komputerowe. Spełnia się teŜ literacko, prowadząc własnego bloga. 

 

Ruda Chebzia 2014 
 
Katarzyna Sajewiec - 24 lata - Otrębusy 
 
Jej pasją jest taniec, muzyka i śpiew. Ukończyła szkołę baletową oraz 
szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. Od ponad 6 lat tańczy i śpiewa 
w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze”.           



Wybory Rudej Roku 2014 

 

Ruda Nowego Bytomia 2014 
 
Małgorzata Leśniak - 26 lat - Warszawa 
 
Jest prawnikiem. Tworzy teŜ własną muzykę i gra na fortepianie. Śpiewa 
klimaty jazzowo-soulowe. Chciałaby załoŜyć stowarzyszenie na rzecz kobiet, 
by pomagać im w załoŜeniu własnego biznesu.  

 

Ruda Wirku 2014 
 
Wioletta Galeja - 23 lata - Ruda Śląska 
 
Pracuje jako asystentka agenta ubezpieczeniowego. Zajmuje się teŜ roczną 
córeczką. Interesuje się sportem i fotomodelingiem.  

 

Ruda Bielszowic 2014 
 
Marta Popiel - 24 lata - Katowice 
 
Studiuje w WyŜszej Szkole Pedagogicznej. Pracuje teŜ jako sekretarka. Jej 
największą pasją jest pole dance, który trenuje od roku. Jest przebojowa 
i energiczna. Uwielbia gotować i jeździć na nartach. 

 

Ruda Czarnego Lasu 2014 
 
Agnieszka Kalisz   - 32 lata - Katowice 
 
Jest ciekawa ludzi i świata. Radość sprawia jej praca z modą i dziećmi. 
Rok temu załoŜyła firmę projektującą ubranka dla dzieci.  
           

 

Nastoletnia Ruda 2014 
 
Hanna Balwierczak - 15 lat - Zabrze 
 
Uczy się w gimnazjum. Często fotografuje. Z fotografią wiąŜe swoją 
przyszłość. Zajmuje się teŜ grafiką komputerową. Jej hobby jest moda 
oraz sztuka antyczna. Uwielbia malować, rysować i tańczyć.  

 

Dziecięca Ruda 2014 
 
Roksana Banek - 10 lat - Ruda Śląska 
 
Jest uczennicą IV klasy szkoły podstawowej. Uczęszcza na kółko plastyczne 
i taneczne. Bardzo lubi tańczyć, jeździć na rowerze i na rolkach. Uwielbia 
teŜ chodzić na spacery z psem. 

 

Dziecięca Ruda 2014 
 
Dorota Stachurska - 8 lat - Ruda Śląska 
 
Uczy się w II klasie szkoły podstawowej. Uczęszcza teŜ do szkoły muzycznej, 
gdzie uczy się gry na flecie. Jej pasją jest jazda konna, malarstwo 
i muzyka.  

 
 
 
 


