
SYLWIA BALZA     9

FINALISTKI MISS POLONIA ZIEMI DĘBICKIEJ 2011

Wiek: 19 lat
Wzrost: 181 cm

Wymiary: 86/71/94
Zaleta: dobra aparycja

Marzenie: zostać fotomodelką 
Ulubiony zespół: nie mam

Pasja: siatkówka, szachy, karate (ogólnie sport)
Największe osiągnięcie: udział w tym konkur-
sie, reprezentowanie PL na zawodach szacho-

wych na Ukrainie, dobrze zdana matura
Jakim zwierzęciem chciałabyś być: leniwcem, 

ponieważ nikt by nie miał mi za złe tego że 
nic nie robie bo to już jest wpisane w naturę 

oto tego zwierzęcia
Spontaniczna, szalona, miła a zarazem 

mistrzyni ciętej riposty wśród znajomych
 i bardzo gadatliwa optymistka  

KINGA ROLEK     18

Wiek: 18 lat
Wzrost: 163 cm

Wymiary: 80/64/87
Zaleta:  moją największą zaletą jest uśmiech

Marzenie: osiągnąć coś w świecie modelingu

Ulubiony zespół: nie mam ulubionego
Pasja: fotomodeling

Największe osiągnięcie: nie poddawanie 
się mimo czasem krytyki ze strony innych. 

Zawsze walczę do końca.
Jakim zwierzęciem chciałabyś być: Myślę, że 

psem gdyż od urodzenia wychowałam się 
z psami. 

Będąc miss chciałabym otworzyć sobie 
drogę do fotomodelingu.

JANA TARNAWSKA     21

Wiek: 23 lata
Wzrost: 170 cm

Wymiary: 88/60/92
Zaleta: Szczerość, upór, poczucie humoru

Marzenie: Zwiedzić wszystkie Państwa na 
świecie

Ulubiony zespół: Lady Gaga, Coldplay, 
Czajkowski, Chopin

Pasja: modeling, podróże, rysunek, taniec, teatr
Największe osiągnięcie: Studia

Jakim zwierzęciem chciałabyś być: Delfinem, 
bo to piękne zwierzę i morski optymista

Chciałabym powiedzieć, że ten konkurs 
nie jest dla mnie wyścigiem szczurów, tylko 

piękną zabawą! Niech wygra najlepsza
 z najlepszych;)

Jeśli chcesz, aby Sylwia została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.09 na numer 7168

Jeśli chcesz, aby Kinga została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.18 na numer 7168

Jeśli chcesz, aby Jana została Miss Publiczności, wyślij 
SMS o treści MISSDEBICY.21 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 otrzy-
mają również kolczyki z pereł, a dla trzech tytułów (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 wrę-
czy bony na usługę wybielania zębów z możliwością wymiany na dowolne usługi sto-
matologiczne 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.

Próby choreograficzne oraz nauka chodzenia z choreografami: Dorotą Gawle i Michałem Baranem w DK MORS


