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Jej de biu tanc ki sin giel „Żyj” w ser wi sie
YouTu be wy świe tlo no po nad 13 mln ra zy,
a Rok sa na otrzy ma ła za nie go zło tą pły tę
pod czas ga li Be st sel le ry Em pi ku 2018. Dru -
gim sin glem był utwór „Obie cu ję”, któ re go
te le dysk obej rza no po nad 7 mln ra zy. Ar -
tyst ka na gra ła rów nież sin giel „Za trzy mać
chwi lę” w du ecie z Edy tą Gór niak na po trze -
by pro mo cji fil mu ani mo wa ne go Ho tel Tran -
syl wa nia 3, w któ rym uży czy ła gło su po sta -
ci Lu cy. Rok sa na zo sta ła trium fa tor ką Kon -
kur su Pio sen ki Eu ro wi zji dla Dzie ci 2018
zdo by wa jąc pierw sze, hi sto rycz ne zwy cię -
stwo dla Pol ski. 

Na gra nie wy stę pu, któ rym zwy cię ży ła w Ju -
nior Eu ro vi sion Song Con test oraz te le dysk
do utwo ru „Any one I Want To Be” bi ło re kor dy

po pu lar no ści w ser wi sie YouTu be i łącz nie obej rza -
ło je po nad 42 mln osób. Oprócz te go pio sen ka pro -
mo wa ła film ani mo wa ny „Ma nu. Bądź so bą”.
W stycz niu 2019 Rok sa na uzy ska ła no mi na cję
do na gro dy pol skie go prze my słu fo no gra ficz ne go
Fry de ryk w ka te go rii Fo no gra ficz ny De biut Ro -
ku. 12 kwiet nia 2019 ro ku uka zał się an glo ję zycz ny
sin giel „Lay Low”, któ ry tra fił rów nież na za gra nicz -
ne ryn ki, a te le dysk w cią gu mie sią ca prze kro czył 6
mi lio nów wy świe tleń. W ma ju 2019 Rok sa na po ja -
wi ła się w cha rak te rze go ścia spe cjal ne go w trak -
cie 64. Kon kur su Pio sen ki Eu ro wi zji w Tel Awi -
wie. 5 czerw ca 2019 ro ku od by ła się pre mie ra no -
we go sin gla „Do brze jest, jak jest”, któ re go te le dysk
w 48h osią gnął po nad mi lion wy świe tleń, a utwór
za go ścił na play li stach naj więk szych sta cji ra dio -

wych w kra ju. 7 czerw ca 2019 ro ku uka zał się de -
biu tanc ki al bum za ty tu ło wa ny „Rok sa na Wę giel”,
któ ry za le d wie w dwa mie sią ce po pre mie rze osią -
gnął sta tus zło tej pły ty. 16 sierp nia od by ła się pre -
mie ra ko lej ne go an glo ję zycz ne go sin gla Ro xie pt.
„Li ve It Up” w ko la bo ra cji z pro du cen tem B -OK
oraz Kri stia nem Ko sto vem.

W mie sią cu po prze dza ją cym or ga ni za cję Ju nior
Eu ro vi sion Song Con test w Pol sce, Rok sa na Wę giel

wy ru szy w swo ją pierw szą tra sę kon cer to wą, od -
wie dza jąc osiem miast: Po znań, Ka to wi ce, Kra ków,
Opo le, Wro cław, War sza wę, Rze szów i Gdańsk.
Rok sa na dla swo ich fa nów przy go to wa ła wie le nie -
spo dzia nek, któ re świa tło dzien ne uj rzą na pre mie -
ro wej od sło nie kon cer tów pro mu ją cych jej de biu -
tanc ki al bum. Jed no jest pew ne: sce nicz ne wcie le -
nie Rok sa ny Wę giel ni ko go nie po zo sta wi obo jęt -
nym!

Rzeszów - 20.10 (niedziela), Klub Pod Palmą 
• 14:00 - Meet & Greet Super VIP, 15:00 - Meet & Greet VIP, 16:00 - wejście Early Entrance i FAN,
16:30 - wejście dla wszystkich (bilety zwykłe i Family)
• 17:00 - start koncertu
Bilety dostępne na eBilet.pl oraz w sklepach Media Markt w całej Polsce. 

Roksana Węgiel 

14-latka, dla której nie
ma rzeczy niemożliwych
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W nie dzie lę, 20 paź dzier ni -
ka od godz. 10 do 18.
w Cen trum Wy sta wien ni -
czo -Kon gre so wym G2A
Are na w Ja sion ce po -
nad 80 wy staw ców po raz
ko lej ny udo wod ni, że bran -
ża ślub na w Pol sce nie -
ustan nie in spi ru je. Je sien -
na edy cja Tar gów Ślub -
nych Wed ding Day skie ro -
wa na jest do mło dych par,
któ re ma rzą, aby ich we se -
le sta ło się nie za po mnia -
nym prze ży ciem. W pro -
gra mie m. in: po ka zy mo -
dy ślub nej i wie czo ro wej,
fry zjer sko -ko sme tycz ny
show i atrak cyj ne na gro dy
dla zwie dza ją cych. 

Pod kar pac kie Tar gi Ślub ne to je dy na
ta ka im pre za w re gio nie, gdzie przy szłe
pan ny mło de mo gą za się gnąć dar mo -
wych po rad sty li stów, od dać się w rę ce
do świad czo nych fry zje rów i wi za ży stów
oraz wziąć udział w róż nych kon kur sach
i lo te riach. Nie wspo mi na jąc już o bu szo -
wa niu wśród naj mod niej szych ko lek cji
z suk nia mi ślub ny mi i wie czo ro wy mi. Te
ostat nie wiel kim wzię ciem cie szą się wła -
śnie pod ko niec ro ku, gdy roz po czy na się
se zon na kar na wa ło we ba le. Po dob nie
zresz tą jak okres za rę czy no wy i po szu ki -
wa nie pier ścion ka, któ ry speł ni ocze ki -
wa nia na wet naj bar dziej wy bred nej wy -
bran ki ser ca. Dzię ki je sien nej edy cji Tar -
gów Ślub nych WE EDING DAY wszyst -
kie te za ku po we wy zwa nia sta ną się zde -
cy do wa nie ła twiej sze.

– Dla pla nu ją cych ślub i dla ich go ści
to świet na oka zja, by za po znać się z ofer -
tą ca łej bran ży w jed nym miej scu. Dla
firm – atrak cyj ny spo sób na pod su mo wa -
nie se zo nu 2019 i uda ne wy prze da że,
a tak że wzbu dze nie ape ty tu na no win ki,
któ re to wa rzy szą tren dom na rok 2020.
Peł na od sło na tych ostat nich, na stą pi

w stycz niu, pod czas ko lej nej edy cji tar -
gów – mó wi Mo ni ka Szta ba -Ćwią ka ła,
me ne dżer pro jek tu w MTR Mię dzy na ro -
do we Tar gi Rze szow skie. 

Ła two i przy jem nie – or ga ni za cja ślu bu
i we se la krok po kro ku 

Pod czas XIV Tar gów Ślub nych
WED DING DAY, któ re od bę dą się 20
paź dzier ni ka w G2A Are na nie za brak -
nie żad nej usłu gi po szu ki wa nej przez
mło de pa ry.  Swo ją ofer tę za pre zen tu -
ją: re no mo wa ne sa lo ny mo dy ślub nej,
stu dia fo to gra fii i fil mo we, sa lo ny ju bi -
ler skie, stu dia de ko ra cji ślub nej, fir my
zaj mu ją ce się kom plek so wą ob słu gą
ślu bów i we sel, re stau ra cje, ho te le i lo -
ka le or ga ni zu ją ce przy ję cia we sel ne, fir -
my ga stro no micz ne i ca te rin go we. Bę -
dzie moż na obej rzeć sa mo cho dy i li mu -
zy ny wy naj mo wa ne na ślu by, za po znać
się ze wzo ra mi kart oko licz no ścio wych
i za pro szeń, pro po no wa ny mi przez fir -
my po li gra ficz ne. Naj now sze tren dy za -
pre zen tu ją sa lo ny fry zjer skie i ko sme -
tycz ne oraz spe cja li ści od wi za żu i sty li -
za cji. Bę dą fir my ofe ru ją ce pre zen ty

XIV Podkarpackie Targi Ślubne
Już w niedzielę w G2A Arena w Jasionce
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ślub ne, biu ra po dró ży oraz wy daw nic -
twa bran żo we. 

Udział w po ka zach mo dy po twier -
dzi ły: ATE LIER ALET TE BY EWE LI -
NA DEC, AFRO DY TA – Mo da Ślub na,
Sa lon Su kien Ślub nych IGAR, IM PRE -
SJA Cen trum Mo dy Ślub nej, MA XI MA
Suk nie Ślub ne. Wśród wy staw ców znaj -
dzie się rów nież Au tor ska Pra cow nia
Złot ni cza BM, Gó rec ki, Ju bi ler JA -
RACZ czy Aga pe De ko ra cje. O fry zu ry
pod czas po ka zów za dba ATE -
LIER&ACA DE MY Ka ta rzy na Zła ma -
niec, zaś o ar ty stycz ne ma ki ja że – Mar ta
Kwo lek, wi za żyst ka, któ rej ma ke -upy
zdo bią twa rze mo de lek na okład kach
zna nych ma ga zy nów. Nie obej dzie się
rów nież bez po ka zu su kie nek wie czo ro -
wych i ślub nych w wer sji plus si ze. Pre -
zen ta cję we sel nych spe cja łów przy go tu -
je rze szow ska Cu kier nia Ju lian Or łow ski
& Ka zi mierz Rak. 

– Tar gi Ślub ne cie szą się bar dzo du żą
po pu lar no ścią. W tym ro ku, w stycz niu,
w cią gu dwóch dni od wie dzi ło je po -
nad 10 ty się cy osób, któ re za po zna ły się
z ofer tą po nad 160 firm z ca łe go kra ju.
Ślub ne ce re mo nie przy go to wu je się
z ogrom ną pie czo ło wi to ścią, wie le par
chce olśnić swo ich go ści wy jąt ko wym
przy ję ciem, dla te go bran ża we sel na prze -
ży wa praw dzi wy roz kwit. Nie bra ku je
w niej kon ku ren cji, a tar gi ślub ne są
świet ną oka zją, by po ka zać się z naj lep szej
stro ny. Po pu lar ność In ter ne tu, nie
zmniej szy ła też za in te re so wa nia te go ty pu
wy da rze nia mi ze stro ny przy szłych par
mło dych. Suk nię ślub ną wciąż naj le piej

przy mie rzyć w re al nej przy mie rzal ni,
a ca te rin gu po sma ko wać oso bi ście, nie
po prze sta jąc na za pew nie niach, że coś
jest pysz ne. Dru ga w ro ku edy cja tar gów
ślub nych da je więk sza moż li wość za po -
zna nia się z peł ną ofer tą firm. Wy staw -
com po zwa la zo rien to wać się, ja kie są

ocze ki wa nia klien tów. I jesz cze le piej
przy go to wać swo ją ofer tę na tar gi stycz -
nio we – do da je Mo ni ka Szta ba -Ćwią ka ła. 

Je sien ne tar gi ślub ne od bę dą się w nie -
dzie lę, 20 paź dzier ni ka od godz. 10 do 18.
Udział w im pre zie jest płat ny – koszt bi -

le tu 20 zł. Or ga ni za to rzy za dba li jed nak
o atrak cyj ne ra ba ty: w pierw szej go dzi nie
trwa nia im pre zy – wej ściów ka za po ło wę
ce ny (10 zł). Do za ku pio ne go bi le tu
wstę pu zwie dza ją cy otrzy ma ją rów nież
ku pon kon kur so wy, upo waż nia ją cy
do ubie ga nia się o na gro dy m. in: bon wa -

ka cyj ny o war to ści 2000 zł ufun do wa ny
przez Biu ro Po dró ży Ita ka; 10 tre nin gów
per so nal nych dla przy szłej pa ry mło dej
oraz ku pon na za kup suk ni ślub nej o war -
to ści 2000 zł. Or ga ni za to ra mi im pre zy
są: MTR Mię dzy na ro do we Tar gi Rze -
szow skie oraz Sa gier Sp. z o.o. 
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Pa mię tasz Smer fy?
– Oczy wi ście, wy cho wa łem się

na nich. Do my ślam się do cze go zmie -
rzasz... Nie ki bi co wa łem szcze gól nie
Osił ko wi, uwiel bia łem wszyst kie po sta ci.

Jak nie Osi łek, to kto był Two im
wzor cem?

– Od dziec ka in te re so wał mnie
sport, ale za sko czę cię, bo od wcze -
snych lat mo im ido lem był ta ta, któ ry
tre no wał dwu bój cię ża ro wy. Pa mię -
tam, że na ścia nie za wsze wi siał je go
me dal z mi strzostw Pol ski. Pa trzy łem
na nie go i po dzi wia łem. Ma rzy łem
o tym, że by kie dyś mo je dzie ci pa trzy -
ły tak na mo je osią gnię cia. To mnie
mo ty wo wa ło do te go, że by być
w czymś bar dzo do brym.

Ale dla cze go aku rat sport si ło -
wy? Jest ty le pięk nych dys cy plin...

– To praw da, sport w ogó le jest
pięk ny. Ja ko dzie ciak gra łem w pił kę.
Du żo też bie ga łem, na wet prze ła jo wo.
Do szko ły śred niej tre no wa łem pił kę
ręcz ną. Za czą łem też cho dzić na si łow -
nię. Wte dy za uwa ży łem, i nie tyl ko ja,
że mo ja dol na część cia ła jest bar dziej
roz wi nię ta mię śnio wo. Za czą łem dbać
o to, że by to wy rów nać fi zycz nie.
Pierw szą si łow nią by ła dla mnie osie dlo -
wa piw ni ca.

Czy li wia dra za la ne be to nem?
– Nie mal że. Ro dzi ce ze spa wa li nam

ja kiś złom, na któ rym za czą łem pierw sze
ćwi cze nia. I tak się to za czę ło. Po tem
prze sko czy łem na pro fe sjo nal ną si łow nię
i za czą łem się tym po waż niej in te re so -
wać. Nie tyl ko, że by dźwi gać, ale też
spo ro o tym czy tać. In te re so wa ło mnie
to, czym jest ten sport i z czym tak na -
praw dę się go je.
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WOJCIECH PIECZABA: 

Tata jest moim wzorem i idolem
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Chcesz mi po wie dzieć, że kul tu -
ry sty ka jest spor tem umy słu?

– Przede wszyst kim. Na za wo dach
tak na praw dę nie po ka zu jesz te go, jak
ćwi czy my, tyl ko swo je cia ło, któ re go
rzeź ba jest efek tem dźwi ga nia
(uśmiech). Ten sport trze ba po pro stu
zro zu mieć.

A mia łeś w nim swo je wzor ce?
Mo że Ar nold Schwa rze neg ger?

– I tu cię za sko czę, ale ab so lut nie
nie. Ni gdy nie chcia łem ni ko go na śla do -
wać. Sam chcia łem do trzeć, do te go
do cze go zmie rza łem. Wal cząc z wła sny -
mi sła bo ścia mi, chciał bym po zo stać sa -
mym so bą. Nie chciał bym też, że by kto -
kol wiek wzo ro wał się na mnie. Bo nie
o to cho dzi w kul tu ry sty ce. Zresz tą
w żad nym in nym spo rcie.

Mo żesz mnie za ne go wać, ale
wy da je mi się, że kul tu ry sty ka spo -
wal nia czło wie ka. Dźwi ga jąc cię ża -
ry, nie po bie gniesz już tak szyb ko,
jak na wet Ty sam kie dyś... My lę się?

– Masz ra cję. Bie gacz nie bę dzie
dźwi gać sztang, a kul tu ry sta nie za cznie
biec w ma ra to nach. Po dob nie jest w wy -
bo rze za wo du. Nie każ dy me cha nik sa -
mo cho do wy bę dzie świet nym pie ka rzem
i na od wrót. Ale też nie ma co ge ne ra li -
zo wać. Nie zna czy to, że każ dy kul tu ry -
sta jest nie wy dol ny si ło wo. Nie każ dy
z nas na pierw sze pię tro wcho dzi za sa pa -
ny. Wszyst ko za le ży od tre nin gu.

A jak to wy glą da w Two im przy -
pad ku?

– Kie dyś bie ga łem bez pro ble mu
na dy stan sie 3 ki lo me trów. Pew nie dziś
spra wi ło by mi to pe wien pro blem, ale ki -
lo metr nie jest dla mnie du żym wy zwa -
niem.

A w wy ko ny wa nym przez Cie bie
za wo dzie, to dość istot ne, bo je -
steś... po li cjan tem!

– Ale ukoń czy łem pra wo na Ka to lic -
kim Uni wer sy te cie Lu bel skim
(uśmiech).

No wła śnie, kul tu ry sta z KUL -u.
– A dla cze go nie? Cza sa mi wy wo łu je

to uśmiech na twa rzach ko le gów, ale
osta tecz nie trak tu ją mnie bar dzo po waż -
nie. Zresz tą nie za my kam so bie tej dro gi.
Mo że kie dyś wró cę do pra wa. Pó ki co,
do brze się czu ję z tym i gdzie je stem.

Wróć my do ro li stró ża pra wa.
Twój wy gląd po ma ga Ci w wy ko ny -
wa niu obo wiąz ków służ bo wych?

– Z tym by wa róż nie. Zda rza się, że
kie dy by wam na in ter wen cji, ktoś wi dząc
mnie, zmie nia ton i pod da je się na szym
dzia ła niom. Ale by wa i tak, że oso by,
szcze gól nie pod wpły wem al ko ho lu,
trak tu ją mnie jak płach tę na by ka i chcą
udo wod nić, że są „sil niej si”. Chcą się
spraw dzić i nie po trzeb nie spro wo ko wać.
Na szczę ście ta kich za cho wań jest zde cy -
do wa nie mniej. Po za tym na uczy łem się
z ni mi po stę po wać (śmiech).

W Rze szo wie na sta łe miesz kasz
nie wie le po nad rok. Co Cię tu taj
przy wio dło?

– Szcze rze mó wiąc, do Rze szo wa za -
czą łem przy jeż dżać do Hell Gy mu.

Sor ry, nie uwie rzę, że z Lu bli na
czy Kielc, skąd po cho dzisz, wpa da -
łeś do Rze szo wa spe cjal nie na si -
łow nię!

– Ale tak by ło! Za czą łem tu na gry -
wać fil mi ki tre nin go we, ale z cza sem
za ko cha łem się w tym mie ście. Wraz ze
świe żo upie czo ną wów czas żo ną za czę -
li śmy się za sta na wiać po waż nie
nad prze pro wadz ką. I sta ło się. Po my -
śle li śmy, że sko ro za czy na my wspól ną
ży cio wą dro gę, to mo że war to ją za ini -
cjo wać od prze pro wadz ki. Nie ża łu je -
my, bo ko cha my to mia sto. Za ogrom -
ną ilość par ków, zie le ni. Za roz wi ja ją cą
się ko mu ni ka cję... To na praw dę pięk ne
mia sto!

Wy wo ła łeś do ta bli cy żo nę... Po -
zna li ście się na si łow ni wła śnie.

– Zga dza się. Przy szła do mnie ja ko
tre ne ra per so nal ne go. I ten nasz tre ning
trwa do dzi siaj (śmiech). Dziś już nie tre -
nu je my ra zem, bo je śli cho dzi o sport, to
nie mam li to ści i nie umiem roz dzie lić
spraw pry wat nych od za wo do wych

(śmiech). A nie chciał bym zro bić krzyw -
dy oso bie, któ rą ko cham.

A zda rzy ło Ci się?
– Nie bę dę ukry wał, że po na szym

pierw szym tre nin gu, na dru gi już nie
przy szła (śmiech). Wró ci ła po pew nym
cza sie. I cie szę się z te go, bo dzię ki te mu
je ste śmy ra zem!

Ale po cząt ki nie by ły ła twe...
– Fakt. Po zna li śmy się przed koń -

cem mo ich przy go to wań do mi strzostw
Pol ski. Nie by łem wte dy naj ła twiej szym
part ne rem. Tym bar dziej do roz mów.
Mo ja przy szła żo na zu peł nie się tym nie
zra zi ła. To wa rzy szy ła mi na wet przy mi -
strzo stwach Eu ro py. My ślę, że to mo je
mil cze nie, na wet nas zbli ży ło
(uśmiech).

Sko ro roz ma wia my o kul tu ry sty -
ce, to nie mo gę nie za ha czyć,
o strój... A wła ści wie je go brak. Nie
krę pu je Cię po ka zy wa nie się w sa -
mych i to bar dzo skrom nych sli -
pach?

– Już nie (uśmiech)! Trak tu ję to ja ko
strój star to wy, któ ry ma po ka zać to, co
w nas naj lep sze, a za kryć to, co nie pod -
le ga oce nie sę dziów. Trud no po ka zać cia -
ło, bez ro ze bra nia się. 

Po dob no to nie jest ta ni ele ment
wa sze go wy stę pu?

– Mo że nie jest to ce na do brej mar ki
sa mo cho du, ale ta ki strój jest w sta nie
kosz to wać do kil ku dzie się ciu zło tych.

Żar tu jesz chy ba?
– Nie. Mo je strin gi są szy te na mia -

rę. Szcze gól nie ty ły, któ re na po ka zach
mo gą za kry wać tyl ko jed ną trze cią po -
ślad ka. Oczy wi ście, że moż na za opa trzyć
się w go to we stro je, ale w kul tu ry sty ce li -
czy się dba łość o szcze gó ły.

To wca le nie jest ta ni sport!
– To praw da. Za wod ni cy jeż dżą

na za wo dy na wła sny koszt. Tyl ko nie -
licz ni, po wo ła ni do ka dry na ro do wej,
mo gą li czyć na wspar cie fi nan so we.
W in nym przy pad ku do jazd, ho te le,
okres przy go to wań czy brą ze ry to kosz ty,
któ re mu si po kryć za wod nik. Tu taj na -
wet ce na śred niej kla sy sa mo cho du
wcho dzi w grę. 

Dziś je steś już uty tu ło wa nym za -
wod ni kiem. Na Two ich ścia nach wi -
dzą dy plo my czy me da le, z któ rych
je steś dum ny. Masz jesz cze ja kieś
ma rze nia do ty czą ce te go spor tu?

– Oczy wi ście. Są na niej jesz cze wol -
ne miej sca, któ re z przy jem no ścią bym
wy peł nił. Jesz cze w tym ro ku zmie rzę się
o kar tę za wo dow ca Mi ster Olim pia
w An glii. Je śli to mi się uda, chciał bym
wy je chać na za wo dy do Las Ve gas, któ re
po rów nu jąc do pił ki noż nej są po łą cze -
niem Li gi Mi strzów z Mi strzo stwem
Świa ta. Je śli to mi się uda, za ba wa za -
cznie się jak by od no wa (uśmiech).

Wte dy już Hol ly wo od stoi
przed To bą otwo rem...

– Ja sne (śmiech)!

A tak na po waż nie, co da je kar -
ta za wo dow ca?

– Moż li wość zmie rze nia się z naj -
lep szy mi za wod ni ka mi na świe cie. I to
jest chy ba mo ja naj więk sza mo ty wa cja.
To, że uda mi się sta nąć w szran ki z ty -
mi, któ rych do tej po ry oglą da łem w fil -
mach czy In ter ne cie. Sa mo zmie rze nie
się z ty mi za wod ni ka mi na jed nej sce nie
bę dzie dla mnie swe go ro dza ju uko ro no -
wa niem.

Trzy ma my za tem kciu ki!
– Po zwo lisz, że nie bę dę dzię ko wać.
Po zwo lę, bo bał bym się, te go co by -

ło by ze mną gdy bym się nie zgo dził. 
– (śmiech)!

ROZ MA WIAŁ MAR CIN KA LI TA

FOT. MAR CIN KA LI TA, AR CHI WUM PRy WAT NE
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Systemy inteligentnych ogrodzeń
In te li gent ne sys te my za bez pie czeń
mo gą wy przeć pra cow ni ków ochro -
ny fi zycz nej. Smart mo gą być już nie
tyl ko alar my, lecz tak że bra my Po -
pu la ry za cja in te li gent nych sys te -
mów mo ni to rin gu przy czy ni ła się
do wzro stu za in te re so wa nia sys te -
ma mi ochro ny mie nia. Sku tecz ne
za bez pie cze nie się przed wła ma -
niem bądź wtar gnię ciem na te ren
po se sji nie mo że się jed nak opie rać
wy łącz nie na roz wią za niach elek tro -
nicz nych. Naj lep sze efek ty da ją roz -
wią za nia wy ko rzy stu ją ce urzą dze -
nia elek tro nicz ne peł nią ce funk cję
sys te mów wcze sne go ostrze ga nia
wspar te fi zycz ny mi ba rie ra mi bez -
pie czeń stwa.

–  Sys�te�my� in�te�li�gent�nych� ogro�dzeń
po�le�ga�ją�na za�bez�pie�cze�niu�obiek�tów�w li�-
nii� gra�ni�cy.� Za�bez�pie�cza�my� ogro�dze�nia
przed moż�li�wo�ścią�wtar�gnię�cia�czy�uszko�-
dze�nia.� Po�łą�czo�ne� są� one� z sys�te�ma�mi
alar�mo�wy�mi,�któ�re�znaj�du�ją�się�na obiek�-
cie�bądź�bu�du�je�my� już� ogro�dze�nia�wraz
z mo�ni�to�rin�giem.�Da�je�nam�to�do�kład�ność
wska�za�nia� pró�by� na�ru�sze�nia� ogro�dze�nia
z do�kład�no�ścią�do 2,5�me�tra – wska zu -
je  w roz mo wie z agen cją in for ma cyj ną
New se ria In no wa cje Wło dzi mierz Wy rę -
bek, dy rek tor DRX Gro up.

Wraz z roz wo jem ryn ku in ter ne tu
rze czy, a tak że co raz po pu lar niej szych

roz wią zań z za kre su sztucz nej in te li gen -
cji, tak że ry nek ochro ny co raz chęt niej
się ga po naj now sze tech no lo gie. Cho -

ciaż na ra zie ochro na fi zycz na wciąż jest
nie zbęd na cho ciaż by w biu row cach czy
bu dyn kach miesz kal nych, to kosz ty jej
utrzy ma nia oraz co raz więk sza sku tecz -
ność roz wią zań SI mo gą wkrót ce ogra ni -
czyć po trze bę utrzy my wa nia pra cow ni -
ków ochro ny.

–  Obec�nie� za�bez�pie�cze�nie� elek�tro�-
nicz�ne�wy�pie�ra�ochro�nę�fi�zycz�ną,�acz�kol�-
wiek�nie na�le�ży�tu�taj�wią�zać�moż�li�wo�ści
wy�eli�mi�no�wa�nia� cał�ko�wi�cie� ochro�ny� fi�-
zycz�nej.�Zmniej�szy�ją�al�bo�wy�spe�cja�li�zu�-
je�do ob�słu�gi�urzą�dzeń.�Na�to�miast�kosz�-
ty� utrzy�ma�nia� ochro�ny� fi�zycz�nej� i jej
sku�tecz�ność�są�wy�pie�ra�ne�przez ochro�nę
elek�tro�nicz�ną� i ten� trend� przy�szedł� też
do Pol�ski�w związ�ku�cho�ciaż�by�ze�wzro�-
stem� kosz�tów� wy�na�gro�dzeń – tłu ma czy
eks pert.

O ile w do mach jed no ro dzin nych
ochro na zwy kle jest już zauto ma ty zo -
wa na, o ty le np. w bu dyn kach biu ro -
wych na zna cze niu zy sku ją hy bry do we
roz wią za nia bez pie czeń stwa. Przy kła -
dem ta kie go sys te mu są de tek to ry Pe ri -
dect od fir my Sie za, któ re mon tu je się
na ogro dze niach bądź pod zie mią tuż
przy prze gro dzie. Czuj ni ki w cza sie rze -
czy wi stym do ko nu ją pre cy zyj nych po -
mia rów drgań, dzię ki cze mu mo gą z wy -
so ką do kład no ścią usta lić miej sce wtar -
gnię cia. Po spa ro wa niu z fir mo wą sie cią

IoT po zwo lą tak że au to ma tycz nie włą -
czyć oświe tle nie bądź od two rzyć ko mu -
ni kat gło so wy w ce lu od stra sze nia in tru -
za. Przy oka zji cha rak te ry zu ją się ni skim
współ czyn ni kiem fał szy wych alar mów
i mo gą dzia łać w każ dych wa run kach at -
mos fe rycz nych.

– Im�lep�szy�alarm,�tym�mniej�fał�szy�-
wych� alar�mów.� Alar�my� do�mo�we� czę�sto
są� wzbu�dza�ne� np.� przez  pta�ki.� W na�-
szym�przy�pad�ku�rów�nież�du�żym�wy�zwa�-
niem�są�wa�run�ki�po�go�do�we,�ma�łe�zwie�-
rzę�ta,� du�że� zwie�rzę�ta� bądź� pró�by� ude�-
rzeń,�któ�re�te�stu�ją�zdol�ność�do wy�kry�wa�-
nia – mó wi Wło dzi mierz Wy rę bek.

Jed nym z ele men tów za bez pie czeń
fi zycz nych są bra my i szla ba ny, któ re
tak że co raz czę ściej sta ją się in te li gent ne.
Fir ma Wi śniow ski opra co wa ła apli ka cję
do ste ro wa nia bra ma mi oraz  drzwia mi
z se rii CREO. Urzą dze nia za pro jek to wa -
no w ta ki spo sób, aby ich mon taż był jak
naj mniej pro ble ma tycz ny, dla te go dzia ła -
ją w opar ciu o mo du ły mi cro wi -fi, któ re
ko mu ni ku jąc się bez po śred nio z ro ute -
rem, nie  ko rzy sta ją z żad nej po śred niej
bram ki bez pie czeń stwa.

We dług ana li ty ków z fir my Mar ket -
sand Mar kets war tość glo bal ne go ryn ku
do mo wych sys te mów bez pie czeń stwa
w 2018 ro ku wy nio sła 45,6 mld dol.
Prze wi du je się, że do 2023 ro ku wzro -

śnie do 74,5 mld dol. przy śred nio rocz -
nym tem pie wzro stu na po zio mie 10
proc.

ŹRÓ DŁO: NEW SE RIA. PL
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WyDAWCA
Me�dia�Rze�szów�

tel.��603 790 207
e-mail:s.ga�jos@pgwm.pl

RE DAK TOR  NA CZEL NY 
Ma�rek�Ga�jos

WSPÓŁ PRA COW NI Cy
Mar�cin�Ka�li�ta,�Ra�do�sław�Ga�jos,�
Ma�rek�Grze�sik,�Alek�san�dra�Trze�ciak

GAZETA ZRZESZONA W

DRUK 
Ago�ra��SA�,ul.�Da�ni�szew�ska�27,
War�sza�wa

Re�dak�cja�nie�od�po�wia�da�za�treść�re�klam�

i�ogło�szeń�oraz�za�strze�ga�so�bie�pra�wo

skró�tu�nad�sy�ła�nych�ma�te�ria�łów.
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