
Płocczanka Miss Mazowsza Północnego! 

Miss Mazowsza Północnego 
2011 Ewelina Radgowska 

Ewelina Radgowska z Płocka zo
stała Miss Mazowsza Północnego 
2011. Finałowa gala odbyła się 
w Przasnyszu. O koronę walczyło 14 
dziewczyn, w tym cztery z Płocka. 

I Wicemiss została Marta Szurabik 
z Nowosiadla (pow. płocki), a II Wice
miss - Karolina Wardakowska 
z Tłuszcza (pow. wołomiński). Tytuł 
Miss Mazowsza Płn. Internetu 2011 
przypadł Milenie Perzanowskiej z Łę
gu Przedmiejskiego (pow. ostrołęcki). 

Nowa Miss ma 19 lat. Jej wymia
ry to: 175 cm wzrostu, 85 cm w biu
ście, 64 cm w talii i 85 cm w bio
drach. Skończyła naukę w III Lice
um Ogólnokształcącym w Płocku 
i jest tegoroczną maturzystką. Pla
nuje studiować logopedię w Warsza
wie lub socjoterapię w Toruniu. 
- Czuję się wspaniale, bo to wyjąt
kowe wyróżnienie. Cieszę się, ze wy
startowałam w wyborach. Przekona
ła mnie do tego moja przyjaciółka 
i jednocześnie wizażystka Joanna 
Łukasiak. Bardzo jej za wszystko 
dziękuję - podkreśla Ewelina. 

Płocczanka przygotowuje się do 
kolejnych wyborów, tym razem 
Miss Polski 2011, które odbędą się 
w płockim Amfiteatrze. Laureatka 
konkursu uprawniona jest do 
udziału w półfinałach konkursu 
Miss Polski z pominięciem elimi
nacji ogólnopolskich. Z kolei I, II, 
Wicemiss Regionów uprawnione 
są do udziału w eliminacji ogólno
polskiej M i s s Polski . Decyzja, czy 
Ewelina zakwalifikuje się do fina
łu, zapadnie już 25 czerwca. 

Final is tki prezentowały swoje 
walory 10 czerwca w Miejskim 
D o m u Kultury w Przasnyszu, 
a bankiet koronacyjny odbył się 
w przasnyskim Hotelu Imperium. 
Jury nie miało wątpliwości przy 
wyborze najpiękniejszych dziew
czyn z Mazowsza. W konkursowej 
komisji zasiadali m.in.: Miss M a 

zowsza Pin. 2010 Ewelina Geras, 
radna województwa mazowieckie
go Wiesława Krawczyk, poseł 
Aleksander Sopliński, starosta po
wiatu przasnyskiego Zenon Szcze-
pankowski i mistrz s'wiata w kultu
rystyce Waldemar Nol. mś 
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