
MARZENA KAŁUŻA     3

FINALISTKI MISS POLONIA ZIEMI DĘBICKIEJ 2011

Wiek: 18 lat
Wzrost: 170 cm

Wymiary: 90/68/94
Zaleta: Cierpliwość

Marzenie: NIEBO, wyjazd do Aryki
Ulubiony zespół: Happysad

Pasja: jazda na rowerze, rysunek
Największe osiągnięcie: Zdanie prawa jazdy !

Jakim zwierzęciem chciałabyś być: Psem, 
ponieważ jest najlepszym przyjacielem czło-

wieka i jest bardzo wierny
Konsekwentna w dążeniu do celu, upar-
ta. Nie używam grzebienia, często gonię 

autobus do szkoły i lubię czynnie spędzać 
wolny czas. Cieszę się nawet z najmniejszych 
darów byleby były podarowane ze szczerego 
serca. Cieszę się z każdego przeżytego dnia.

JUDYTA LATOCHA     12

Wiek: 18 lat
Wzrost: 170 cm

Wymiary: 89/64/93
Zaleta:  umiejętność panowania nad sobą

Marzenie: realizacja wybranego kierunku studiów

Ulubiony zespół: Jest wiele zespołów, które lubię
Pasja: W wolnych chwilach fotografuję, 

głównie siostrzenicę Emilkę
Największe osiągnięcie: zdobycie przyjaźni

Jakim zwierzęciem chciałabyś być: Kotem. 
Kot to indywidualista. Jako nieliczne z 

domowych zwierząt, które jest na tyle uparte, 
że decyduje w większości samo za siebie. 

Jestem otwarta na nowe doświadczenia. 
Uważam, że kiedy los daje mi szansę, to 

trzeba ją wykorzystać, by w pełni posmako-
wać życia podwójnie”.

MARTYNA KORPACKA     17

Wiek: 19 lat
Wzrost: 171 cm

Wymiary: 86/65/91
Zaleta: szczerość i wieczny optymizm

Marzenie: dostanie się na studia aktorskie 
oraz podróżowanie po całym świecie

Ulubiony zespół: Kilka z nich to: Coma, 
Happysad, Disturbed, Scorpions, Pink Floyd

Pasja: taniec i teatr
Największe osiągnięcie: kilka wygranych konkursów 

recytatorskich a także w konkursach tanecznych
Jakim zwierzęciem chciałabyś być: Chciałabym 

być kotem, ponieważ kocham te zwierzęta, mam 
ich kilka i obserwuję od dawna ich naturę.

Chciałabym w miarę możliwości brać udział 
w akcjach charytatywnych, pomagać ludziom, 
nawet jeśli nie materialnie to psychicznie. Czę-

sto taka pomoc jest ważniejsza od pieniędzy

Jeśli chcesz, aby Marzena została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.03 na numer 7168

Jeśli chcesz, aby Judyta została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.12 na numer 7168

Jeśli chcesz, aby Martyna została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.17 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:

Co tydzień na łamach Obserwatora prezentujemy pretendentki do tytułu Miss. Już 
17 czerwca w DK MORS będzie jasne, które dziewczyny wystąpią w tegorocznych 
ćwierćfinałach ogólnopolskich. Jury składające się z przedstawicieli sponsorów, or-
ganizatora, patronów medialnych oraz innych zaproszonych osób zdecyduje, które 
dziewczęta otrzymają szarfy i nagrody. A jest o co walczyć! 
Akademia Open School przygotowała: I vice, II vice Miss Polonia Ziemi Dębickiej 
2011, Miss Publiczności i Miss Internautów- semestr nauki języka obcego w szkole 
językowej w Dębicy mieszczącej się przy ul.Rzeszowskiej. 
Wszystkie finalistki otrzymają również kolczyki z pereł, a dla trzech tytu-
łów (MISS, I vice Miss i II vice Miss) - zestawy biżuterii z pereł w postaci kolii 
i kolczyków - to wszystko zapewnia firma jubilerska Górecki.
Dla tych trzech dziewczyn stomatolog Andrzej Karasiński wręczy bony na usługę 
wybielania zębów z możliwością wymiany na dowolne usługi stomatologiczne do 
kwoty 600 zł. Dodatkowo dla wszystkich utytułowanych dzieczyn firma BOGMAR 
przygotowała atrakcyjne zestawy RTV-AGD, a dla głównej Miss biuro podróży 
TYTAN TRAVEL  - wycieczkę dla dwóch osób do SPA!
Miss Foto trafi do rzeszowskiej agencji modelek VIVAMODA.
Dziewczyny wystąpią w trzech odsłonach, min. w strojach kąpielowych i w pięknych 
sukniach ślubnych salonu sukien AFRODYTA z Rzeszowa. 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.

Wejdź na nasz profil na facebook’u 
i wybierz swoją Miss Internetu! 
Wystarczy, że klikniesz „Lubię to” 
przy wybranej kandydatce!
Zdecyduj, która spośród 21 finali-
stek otrzyma ten tytuł!


