
DOROTA MISIURO     7

FINALISTKI MISS POLONIA ZIEMI DĘBICKIEJ 2011

Wiek: 21 lat
Wzrost: 168 cm

Wymiary: 87/63/88
Zaleta: upór i determinacja w dążeniu do celu

Marzenie: podróż do Indii

Ulubiony zespół: Lubię słuchać każdej muzyki

Pasja: taniec, modeling, podróże, zwierzęta

Największe osiągnięcie: - Może jeszcze przede 
mną :)

Jakim zwierzęciem chciałabyś być: Dzikim 
koniem - są to piękne, mądre, wolne i ener-

giczne zwierzeta.
Jako Miss miałabym możliwość wypromo-

wania regionu z jakiego pochodzę. Również 
chciałabym wspomagać kampanie przeciw-

ko przemocy wśród zwierząt.

AGNIESZKA HAJDUGA     10

Wiek: 18 lat
Wzrost: 168 cm

Wymiary: 85/72/97
Zaleta: spontaniczność i optymizm

Marzenie: pojechać do Paryża

Ulubiony zespół: nie mam ulubionego
Pasja: śpiew i teatr

Największe osiągnięcie: rola w spektaklu „Be-
tlejem Polskie” (reż. Zbigniew Kułagowski)

Jakim zwierzęciem chciałabyś być: 
Chciałabym być kotem. Koty są niezwykle 

inspirujące przez swoją tajemniczość. Poza 
tym są zawsze wyspane;)

Kończę liceum mundurowe, w klasie o profilu 
policyjnym. Chciałabym studiować kulturo-
znawstwo. Jestem marzycielką i optymistką.

FAUSTYNA DRAGUŁA     13

Wiek: 18 lat
Wzrost: 168 cm

Wymiary: 80/60/83
Zaleta: szczerość 

Marzenie: zostanie profesjonalną modelką
Ulubiony zespół: Coldplay

Pasja: modeling
Największe osiągnięcie: jak dotąd udział w 

tym konkursie
Jakim zwierzęciem chciałabyś być: chciała-

bym byc tygrysem. Jest to bardzo silne
 i szybkie zwierzę jak również wojownicze

 i odważne. Tygrys odzwierciedla moje cechy.
W wolnych chwilach lubię poeksperymento-

wać w kuchni, chętnie też zajmuje się domem. 
Opiekuję się także swoimi zwięrzetami psem- 

Rubinem i kotami - Guciem i Stefką

Jeśli chcesz, aby Dorota została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.07 na numer 7168

Jeśli chcesz, aby Agnieszka została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.10 na numer 7168

Jeśli chcesz, aby Faustyna została Miss Publiczności, 
wyślij SMS o treści MISSDEBICY.13 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:

Dla naszych zwyciężczyń Akademia Open School  przygotowała atrakcyjne na-
grody. Dla zdobywczyń tytułów: I vice, II vice Miss Polonia Ziemi Dębickiej 
2011, Miss Publiczności i Miss Internautów zostaną przyznane nagrody - dla 
każdej po semestrze nauki języka obcego w szkole językowej w Dębicy. 

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. 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 przygoto-
wała atrakcyjne zestawy RTV-AGD, a dla głównej Miss biuro podróży TYTAN 
TRAVEL  - wycieczkę dla dwóch osób!

Miss Foto zostanie wybrana przez choreografa i partnera wyborów - Dorotę 
Gawle. Zwyciężczyni trafi do rzeszowskiej agencji modelek VIVAMODA.

Już dziś zapraszamy na finałową galę, która odbędzie się 17 czerwca w MOK 
w Dębicy, przy ul. Sportowej 28. Będzie to wieczór pełen atrakcji. Dziewczyny 
wystąpią w trzech odsłonach, min. w strojach kąpielowych i w pięknych suk-
niach ślubnych salonu sukien AFRODYTA z Rzeszowa. Całości imprezy doda 
smaku program artystyczny, min. pokaz tańca przygotowany przez Michała Ba-
rana. 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.


