
AGNIESZKA POCIASK     4

FINALISTKI MISS POLONIA ZIEMI DĘBICKIEJ 2011

Wiek: 20 lat
Wzrost: 167 cm

Wymiary: 87/68/97
Zaleta: Pogoda ducha, poczucie humoru

Marzenie: Chciałabym abym ja i moi bliscy 
byli szczęśliwi

Ulubiony zespół: Green Day, Myslovitz
Pasja: gra na fortepianie

Największe osiągnięcie: To jeszcze przede mną
Jakim zwierzęciem chciałabyś być: niektóre cechy 

upodabniają mnie do kota np uwielbiam spać

Muzyka jest cały czas obecna w moim 
życiu. Jak przystało na prawdziwą kobietę 

posiadam dwie natury: bujająca w obłokach 
marzycielka, często zamyślona, ale także 

spontaniczna i nieprzewidywalna wariatka.

SABINA MIKOS     16

Wiek: 20 lat
Wzrost: 163 cm

Wymiary: 80/64/84
Zaleta:  lubię pomagać innym

Marzenie: otworzyć swój własny salon piękności

Ulubiony zespół: zależy od mojego nastroju
Pasja: zawód, który wybrałam- fryzjerstwo

Największe osiągnięcie: zakwalifikowanie się do 
finału wyborów Miss Polonia Ziemi Dębickiej. 

Zawsze marzyłam o uzyskniu takiej szansy

Jakim zwierzęciem chciałabyś być: delfinem, 
gdyż to zwierzę od zawsze kojarzy mi się z 

wolnością, przyjaźnią i wielkim szczęściem
Jako miss chciałabym pomóc dziewczynom z ma-

łych miejscowości, by uwierzyły w siebie i mogły 
udowodnić wszystkim, że potrafią dużo osiągnąć

NATALIA HABOWSKA     20

Wiek: 18 lat
Wzrost: 164 cm

Wymiary: 90/67/82
Zaleta: wytrwałość i konsekwencja

Marzenie: praca w wymarzonym zawodzie, 
założenie kochającej rodziny

Ulubiony zespół: słucham tego co mi wpadnie do ucha

Pasja: aktorstwo, taniec, fotografia, moda

Największe osiągnięcie: brałam udział w paru konkur-
sach i albo wygrywałam albo „stałam na podium”

Jakim zwierzęciem chciałabyś być: Chcia-
łabym być ptakiem, ponieważ mogłabym 

latać po niebie podziwiając piękne widoki
Jako miss chciałabym pokazać dziewczynom, 

że warto brać udział w takich konkursach 
ponieważ podnoszą one naszą samoocenę

Jeśli chcesz, aby Agnieszka została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.04 na numer 7168

Jeśli chcesz, aby Sabina została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.16 na numer 7168

Jeśli chcesz, aby Natalia została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.20 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:

Podczas sesji zdjęciowych dziewczyny mogły się poczuć jak prawdziwe gwiazdy. 
Perfekcyjnie przygotowany makijaż (salon urody Glamour Iwona Jaremko) czy do-
pracowane fryzury (salon fryzjerski Doroty Pietrachy ze słuchaczkami fryzjerstwa 
z Europejskiej Szkoły Nowych Technologii) pomogły wcielić się finalistkom w ra-
sowe top modelki. Dla wielu z nich było to pierwsze tego typu doświadcznie, które 
na długo zostanie w ich pamięci. Już 17 czerwca w piątek dziewczyny zawalczą o 
koronę Miss i atrakcyjne nagrody sponsorów! Zapraszamy na galę już dziś!

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.

fotoreportaż z sesji zdjęciowej wykonał Marek Gawle


