
MARCELINA FIRSZT     11

FINALISTKI MISS POLONIA ZIEMI DĘBICKIEJ 2011

Wiek: 22 lata
Wzrost: 170 cm

Wymiary: 81/66/89
Zaleta: szczerość

Marzenie: Zaistnieć w świecie modelingu, 
spełniać się zawodowo i założyć rodzinę

Ulubiony zespół: Nie mam ulubionego 
zespołu. Słucham różnych gatunków muzyki 

Pasja: Moja praca stylizacja paznokci,
 lubię to co robię, cieszy mnie moja praca

Największe osiągnięcie: - Do tej pory? Pogo-
dzenie 4 lat pracy z 3 latami studiów

Jakim zwierzęciem chciałabyś być: Ptakiem 
tropikalnym ponieważ są one piękne i wolne. 

Jako Miss jeśli tylko będzie to możliwe chcia-
łabym pomóc dzieciom z domów dziecka.

BEATA KRUPA     15

Wiek: 23 lata
Wzrost: 167 cm

Wymiary: 88/67/94
Zaleta:  wrodzony optymizm

Marzenie: rozwijać się wokalnie

Ulubiony zespół: Uwielbiam Christinę Aguilerę 
Pasja: Moją największą pasją jest śpiewanie

Największe osiągnięcie: dużym osiągnięciem 
jest fakt, że powoli spełniam swoje marzenia, 

żyję w zgodzie z sobą i budzę się uśmiechnięta
Jakim zwierzęciem chciałabyś być: Kotką. 

Zmysłowe, pełne gracji ruchy, ale gdy trzeba 
pokażą pazurki. Są niezależne, ale lubią czuć 

bliskość z człowiekiem i długo spać jak ja

Pełna optymizmu, życiowej energii, radości, 
miłości do muzyki i zwierząt

ANNA SOPEL     8

Wiek: 19 lat
Wzrost: 167 cm

Wymiary: 86/66/90
Zaleta: Optymizm, wrażliwość, otwartość 

Marzenie: Chciałabym zwiedzić świat, ustatkować 
się i założyć rodzinę. ( i żyć długo i szczęśliwie :))

Ulubiony zespół: KSU, Metallica

Pasja: Śpiew, muzyka, seksuologia

Największe osiągnięcie: Pierwsze miejsce w 
powiatowym konkursie piosenki obcojęzycznej

Jakim zwierzęciem chciałabyś być: Kotem 
- na co dzień spokojna i milutka, ale kiedy 

trzeba, umiem pokazać pazurki.
Jestem energiczną osobą, która ciągle się 

uśmiecha. Potrafię dostosować się do każdej 
sytuacji. Jestem spontaniczna i naturalna.

Jeśli chcesz, aby Marcelina została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.11 na numer 7168

Jeśli chcesz, aby Beata została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.15 na numer 7168

Jeśli chcesz, aby Anna została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.08 na numer 7168

Aby zagłosować na swoją faworytkę wyślij SMS o treści MISSDEBICY.numer kandydatki 
(np. MISSDEBICY.30) Głosowanie SMS wyłoni Miss Publiczności 2011.  Głosowanie  

trwa  od 5 kwietnia 2011  do 15 czerwca 2011. Koszt jednego SMS to 1 zł + VAT . 

Reklama

Sponsorzy:

Patroni Medialni:

GlamourSTUDIO URODY

Iwona Jaremko

Andrzej Karasiński
gabinet stomatologiczny

Organizator:

Partner:

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konkursu - www.miss.debicy.pl
na której można zobaczyć zdjęcia wszystkich finalistek i znaleźć więcej informa-
cji o nich. Strona jest na bieżąco aktualizowana i niebawem pojawią się na niej 
wizytówki video dziewczyn. Można również zapoznać się ze sponsorami imprezy 
i nagrodami, które ufundowali dla naszych finalistek oraz instytucjami, firmami 
lub osobami, które wspierają promocję lokalnych piękności. Zapraszamy!

Patronat 
Honorowy:

Zdjęcia finalistek zamieszczanych na łamach  Obserwatora Lokalnego jak i na 
stronie internetowej konkursu (www.miss.debicy.pl) wykonała Dominika Pawlas.

Studia do sesji użyczył partner wyborów - Studio Gawle.


