
FABIOLA WOLNIK     6

FINALISTKI MISS POLONIA ZIEMI DĘBICKIEJ 2011

Wiek: 20 lat
Wzrost: 174 cm

Wymiary: 85/66/94
Zaleta: bezinteresowność w pomocy innym

Marzenie: Spędzić dłuższy czas w Afryce 
podziwiając piękno natury z dala od cywilizacji

Ulubiony zespół: Guns n’ Roses
Pasja: Fotografia

Największe osiągnięcie: Wspięcie się na 
Gerlach w Tatrach Słowackich

Jakim zwierzęciem chciałabyś być: kotem, po-
nieważ kot idealnie obrazuje mój charakter

Jako miss chciałabym zorganizować kampa-
nię na rzecz dzieci z domów dziecka, propa-
gującą wśród rodzin niemogących posiadać 

dzieci chęć adopcji tych dzieci.

ANNA MAREK     14

Wiek: 19 lat
Wzrost: 168 cm

Wymiary: 92/73/930
Zaleta:  pracowitość

Marzenie: Moim największym marzeniem jest 
wygrać Miss Polonia 2011

Ulubiony zespół: Pin

Pasja: interesuję się modą

Największe osiągnięcie: jestem zbyt młoda, aby 
stwierdzić, że odniosłam jakiś sukces życiowy

Jakim zwierzęciem chciałabyś być: 
chciałabym być barwnym ptakiem, który ma nie 

tylko ładny wygląd, ale też barwną osobowość. 

Na co dzień jestem osobą uśmiechniętą, zwa-
riowaną, szczerą, wrażliwą. Moje zaintereso-

wania to sport, muzyka, turystyka i taniec. 

ANETA MAZUR     19

Wiek: 19 lat
Wzrost: 164 cm

Wymiary: 85/66/87
Zaleta: wrażliwość, poczucie humoru, 

punktualność
Marzenie: Podróż na wyspę Bora Bora

Ulubiony zespół: Perfect

Pasja: podróże, sport, muzyka, moda
Największe osiągnięcie: Dostanie się na 

wymarzone studia
Jakim zwierzęciem chciałabyś być: kotem, po-
nieważ potrafi poradzić sobie w trudnych 
sytuacjach i zawsze spada na cztery łapy

Jestem osobą pogodną i uśmiechniętą. 
Uwielbiam podróżować i zwiedzać świat.

Jeśli chcesz, aby Fabiola została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.06 na numer 7168

Jeśli chcesz, aby Anna została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.14 na numer 7168

Jeśli chcesz, aby Aneta została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.19 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:

Już 17 czerwca w DK MORS - Jury składające się z przed-
stawicieli sponsorów, organizatora, patronów medialnych 
oraz innych zaproszonych osób zdecyduje, które dziew-
częta 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 ję-
zykowej w Dębicy mieszczącej się przy ul.Rzeszowskiej. 
Wszystkie finalistki otrzymają 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 Gó-
recki.
Dla tych trzech dziewczyn stomatolog Andrzej Kara-
siński wręczy bony na usługę wybielania zębów z moż-
liwością wymiany na dowolne usługi stomatologiczne do 
kwoty 600 zł. 
Dodatkowo dla wszystkich utytułowanych dziewczyn firma 
BOGMAR przygotowała atrakcyjne zestawy RTV-AGD, 
a dla głównej Miss biuro podróży TY-
TAN TRAVEL  - 3-dniowy Pakiet Pobyto-
wy WELLNESS ALL INCLUSIVE w Hotelu 
& SPA **** dla dwóch osób. Miss Foto trafi do rzeszow-
skiej agencji modelek VIVAMODA.
Dziewczyny wystąpią w trzech odsłonach, min. w strojach 
kąpielowych i w pięknych sukniach ślubnych salonu su-
kien AFRODYTA z Rzeszowa. 
Do sesji zdjęciowych jak i na galę finałową fryzury przy-
gotowały słuchaczki z Europejskiej Szkoły Nowych Tech-
nologii w Dębicy pod okiem Doroty Pietrachy. Wizaż za-
pewnia salon urody „Glamour” Iwony Jaremko.

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.

Zapraszamy na koncert zespołu MOCHA TRIO 
podczas finału Miss Polonia Ziemi Dębickiej


