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Roksana Węgiel

14-latka, dla której nie
ma rzeczy niemożliwych
Jej debiutancki singiel „Żyj” w ser wisie
YouTube wyświetlono ponad 13 mln razy,
a Roksana otrzymała za niego złotą płytę
podczas gali Bestsellery Empiku 2018. Drugim singlem był utwór „Obiecuję”, którego
teledysk obejrzano ponad 7 mln razy. Artystka nagrała również singiel „Zatrzymać
chwilę” w duecie z Edytą Górniak na potrzeby promocji filmu animowanego Hotel Transylwania 3, w którym użyczyła głosu postaci Lucy. Roksana została triumfatorką Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018
zdobywając pierwsze, historyczne zwycięstwo dla Polski.
Nagranie występu, którym zwyciężyła w Junior Eurovision Song Contest oraz teledysk
do utworu „Anyone I Want To Be” biło rekordy

popularności w serwisie YouTube i łącznie obejrzało je ponad 42 mln osób. Oprócz tego piosenka promowała film animowany „Manu. Bądź sobą”.
W styczniu 2019 Roksana uzyskała nominację
do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego
Fryderyk w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. 12 kwietnia 2019 roku ukazał się anglojęzyczny
singiel „Lay Low”, który trafił również na zagraniczne rynki, a teledysk w ciągu miesiąca przekroczył 6
milionów wyświetleń. W maju 2019 Roksana pojawiła się w charakterze gościa specjalnego w trakcie 64. Konkursu Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie. 5 czerwca 2019 roku odbyła się premiera nowego singla „Dobrze jest, jak jest”, którego teledysk
w 48h osiągnął ponad milion wyświetleń, a utwór
zagościł na playlistach największych stacji radio-

wych w kraju. 7 czerwca 2019 roku ukazał się debiutancki album zatytułowany „Roksana Węgiel”,
który zaledwie w dwa miesiące po premierze osiągnął status złotej płyty. 16 sierpnia odbyła się premiera kolejnego anglojęzycznego singla Roxie pt.
„Live It Up” w kolaboracji z producentem B-OK
oraz Kristianem Kostovem.
W miesiącu poprzedzającym organizację Junior
Eurovision Song Contest w Polsce, Roksana Węgiel

wyruszy w swoją pierwszą trasę koncertową, odwiedzając osiem miast: Poznań, Katowice, Kraków,
Opole, Wrocław, Warszawę, Rzeszów i Gdańsk.
Roksana dla swoich fanów przygotowała wiele niespodzianek, które światło dzienne ujrzą na premierowej odsłonie koncertów promujących jej debiutancki album. Jedno jest pewne: sceniczne wcielenie Roksany Węgiel nikogo nie pozostawi obojętnym!

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.
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XIV Podkarpackie Targi Ślubne
Już w niedzielę w G2A Arena w Jasionce

W niedzielę, 20 października od godz. 10 do 18.
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A
Arena w Jasionce ponad 80 wystawców po raz
kolejny udowodni, że branża ślubna w Polsce nieustannie inspiruje. Jesienna edycja Targów Ślubnych Wedding Day skierowana jest do młodych par,
które marzą, aby ich wesele stało się niezapomnianym przeżyciem. W programie m. in: pokazy mody ślubnej i wieczorowej,
fry zjer sko -ko sme tycz ny
show i atrakcyjne nagrody
dla zwiedzających.

Podkarpackie Targi Ślubne to jedyna
taka impreza w regionie, gdzie przyszłe
panny młode mogą zasięgnąć darmowych porad stylistów, oddać się w ręce
doświadczonych fryzjerów i wizażystów
oraz wziąć udział w różnych konkursach
i loteriach. Nie wspominając już o buszowaniu wśród najmodniejszych kolekcji
z sukniami ślubnymi i wieczorowymi. Te
ostatnie wielkim wzięciem cieszą się właśnie pod koniec roku, gdy rozpoczyna się
sezon na karnawałowe bale. Podobnie
zresztą jak okres zaręczynowy i poszukiwanie pierścionka, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wybrednej wybranki serca. Dzięki jesiennej edycji Targów Ślubnych WEEDING DAY wszystkie te zakupowe wyzwania staną się zdecydowanie łatwiejsze.
– Dla planujących ślub i dla ich gości
to świetna okazja, by zapoznać się z ofertą całej branży w jednym miejscu. Dla
firm – atrakcyjny sposób na podsumowanie sezonu 2019 i udane wyprzedaże,
a także wzbudzenie apetytu na nowinki,
które towarzyszą trendom na rok 2020.
Pełna odsłona tych ostatnich, nastąpi

w styczniu, podczas kolejnej edycji targów – mówi Monika Sztaba-Ćwiąkała,
menedżer projektu w MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie.
Łatwo i przyjemnie – organizacja ślubu
i wesela krok po kroku
Podczas XIV Targów Ślubnych
WEDDING DAY, które odbędą się 20
października w G2A Arena nie zabraknie żadnej usługi poszukiwanej przez
młode pary. Swoją ofertę zaprezentują: renomowane salony mody ślubnej,
studia fotografii i filmowe, salony jubilerskie, studia dekoracji ślubnej, firmy
zajmujące się kompleksową obsługą
ślubów i wesel, restauracje, hotele i lokale organizujące przyjęcia weselne, firmy gastronomiczne i cateringowe. Będzie można obejrzeć samochody i limuzyny wynajmowane na śluby, zapoznać
się ze wzorami kart okolicznościowych
i zaproszeń, proponowanymi przez firmy poligraficzne. Najnowsze trendy zaprezentują salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz specjaliści od wizażu i stylizacji. Będą firmy oferujące prezenty
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ślubne, biura podróży oraz wydawnictwa branżowe.
Udział w pokazach mody potwierdziły: ATELIER ALETTE BY EWELINA DEC, AFRODYTA – Moda Ślubna,
Salon Sukien Ślubnych IGAR, IMPRESJA Centrum Mody Ślubnej, MAXIMA
Suknie Ślubne. Wśród wystawców znajdzie się również Autorska Pracownia
Złotnicza BM, Górecki, Jubiler JARACZ czy Agape Dekoracje. O fryzury
podczas pokazów zadba ATELIER&ACADEMY Katarzyna Złamaniec, zaś o artystyczne makijaże – Marta
Kwolek, wizażystka, której make-upy
zdobią twarze modelek na okładkach
znanych magazynów. Nie obejdzie się
również bez pokazu sukienek wieczorowych i ślubnych w wersji plus size. Prezentację weselnych specjałów przygotuje rzeszowska Cukiernia Julian Orłowski
& Kazimierz Rak.
– Targi Ślubne cieszą się bardzo dużą
popularnością. W tym roku, w styczniu,
w ciągu dwóch dni odwiedziło je ponad 10 tysięcy osób, które zapoznały się
z ofertą ponad 160 firm z całego kraju.
Ślubne ceremonie przygotowuje się
z ogromną pieczołowitością, wiele par
chce olśnić swoich gości wyjątkowym
przyjęciem, dlatego branża weselna przeżywa prawdziwy rozkwit. Nie brakuje
w niej konkurencji, a targi ślubne są
świetną okazją, by pokazać się z najlepszej
strony. Popularność Internetu, nie
zmniejszyła też zainteresowania tego typu
wydarzeniami ze strony przyszłych par
młodych. Suknię ślubną wciąż najlepiej
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przymierzyć w realnej przymierzalni,
a cateringu posmakować osobiście, nie
poprzestając na zapewnieniach, że coś
jest pyszne. Druga w roku edycja targów
ślubnych daje większa możliwość zapoznania się z pełną ofertą firm. Wystawcom pozwala zorientować się, jakie są

oczekiwania klientów. I jeszcze lepiej
przygotować swoją ofertę na targi styczniowe – dodaje Monika Sztaba-Ćwiąkała.
Jesienne targi ślubne odbędą się w niedzielę, 20 października od godz. 10 do 18.
Udział w imprezie jest płatny – koszt bi-
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letu 20 zł. Organizatorzy zadbali jednak
o atrakcyjne rabaty: w pierwszej godzinie
trwania imprezy – wejściówka za połowę
ceny (10 zł). Do zakupionego biletu
wstępu zwiedzający otrzymają również
kupon konkursowy, upoważniający
do ubiegania się o nagrody m. in: bon wa-

kacyjny o wartości 2000 zł ufundowany
przez Biuro Podróży Itaka; 10 treningów
personalnych dla przyszłej pary młodej
oraz kupon na zakup sukni ślubnej o wartości 2000 zł. Organizatorami imprezy
są: MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie oraz Sagier Sp. z o.o.
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Tata jest moim wzorem i idolem
Pamiętasz Smerfy?
– Oczywiście, wychowałem się
na nich. Domyślam się do czego zmierzasz... Nie kibicowałem szczególnie
Osiłkowi, uwielbiałem wszystkie postaci.
Jak nie Osiłek, to kto był Twoim
wzorcem?
– Od dziecka interesował mnie
sport, ale zaskoczę cię, bo od wczesnych lat moim idolem był tata, który
trenował dwubój ciężarowy. Pamiętam, że na ścianie zawsze wisiał jego
medal z mistrzostw Polski. Patrzyłem
na niego i podziwiałem. Marzyłem
o tym, żeby kiedyś moje dzieci patrzyły tak na moje osiągnięcia. To mnie
motywowało do tego, żeby być
w czymś bardzo dobrym.

Reklama

Reklama

Ale dlaczego akurat sport siłowy? Jest tyle pięknych dyscyplin...

– To prawda, sport w ogóle jest
piękny. Jako dzieciak grałem w piłkę.
Dużo też biegałem, nawet przełajowo.
Do szkoły średniej trenowałem piłkę
ręczną. Zacząłem też chodzić na siłownię. Wtedy zauważyłem, i nie tylko ja,
że moja dolna część ciała jest bardziej
rozwinięta mięśniowo. Zacząłem dbać
o to, żeby to wyrównać fizycznie.
Pierwszą siłownią była dla mnie osiedlowa piwnica.
Czyli wiadra zalane betonem?
– Niemalże. Rodzice zespawali nam
jakiś złom, na którym zacząłem pierwsze
ćwiczenia. I tak się to zaczęło. Potem
przeskoczyłem na profesjonalną siłownię
i zacząłem się tym poważniej interesować. Nie tylko, żeby dźwigać, ale też
sporo o tym czytać. Interesowało mnie
to, czym jest ten sport i z czym tak naprawdę się go je.
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(śmiech). A nie chciałbym zrobić krzywdy osobie, którą kocham.

Chcesz mi powiedzieć, że kulturystyka jest sportem umysłu?
– Przede wszystkim. Na zawodach
tak naprawdę nie pokazujesz tego, jak
ćwiczymy, tylko swoje ciało, którego
rzeźba jest efektem dźwigania
(uśmiech). Ten sport trzeba po prostu
zrozumieć.

A zdarzyło Ci się?
– Nie będę ukrywał, że po naszym
pierwszym treningu, na drugi już nie
przyszła (śmiech). Wróciła po pewnym
czasie. I cieszę się z tego, bo dzięki temu
jesteśmy razem!

A miałeś w nim swoje wzorce?
Może Arnold Schwarzenegger?
– I tu cię zaskoczę, ale absolutnie
nie. Nigdy nie chciałem nikogo naśladować. Sam chciałem dotrzeć, do tego
do czego zmierzałem. Walcząc z własnymi słabościami, chciałbym pozostać samym sobą. Nie chciałbym też, żeby ktokolwiek wzorował się na mnie. Bo nie
o to chodzi w kulturystyce. Zresztą
w żadnym innym sporcie.

Ale początki nie były łatwe...
– Fakt. Poznaliśmy się przed końcem moich przygotowań do mistrzostw
Polski. Nie byłem wtedy najłatwiejszym
partnerem. Tym bardziej do rozmów.
Moja przyszła żona zupełnie się tym nie
zraziła. Towarzyszyła mi nawet przy mistrzostwach Europy. Myślę, że to moje
milczenie, nawet nas zbliżyło
(uśmiech).

Możesz mnie zanegować, ale
wydaje mi się, że kulturystyka spowalnia człowieka. Dźwigając ciężary, nie pobiegniesz już tak szybko,
jak nawet Ty sam kiedyś... Mylę się?
– Masz rację. Biegacz nie będzie
dźwigać sztang, a kulturysta nie zacznie
biec w maratonach. Podobnie jest w wyborze zawodu. Nie każdy mechanik samochodowy będzie świetnym piekarzem
i na odwrót. Ale też nie ma co generalizować. Nie znaczy to, że każdy kulturysta jest niewydolny siłowo. Nie każdy
z nas na pierwsze piętro wchodzi zasapany. Wszystko zależy od treningu.

Skoro rozmawiamy o kulturystyce, to nie mogę nie zahaczyć,
o strój... A właściwie jego brak. Nie
krępuje Cię pokazywanie się w samych i to bardzo skromnych slipach?
– Już nie (uśmiech)! Traktuję to jako
strój startowy, który ma pokazać to, co
w nas najlepsze, a zakryć to, co nie podlega ocenie sędziów. Trudno pokazać ciało, bez rozebrania się.
Podobno to nie jest tani element
waszego występu?
– Może nie jest to cena dobrej marki
samochodu, ale taki strój jest w stanie
kosztować do kilkudziesięciu złotych.

A jak to wygląda w Twoim przypadku?
– Kiedyś biegałem bez problemu
na dystansie 3 kilometrów. Pewnie dziś
sprawiłoby mi to pewien problem, ale kilometr nie jest dla mnie dużym wyzwaniem.
A w wykonywanym przez Ciebie
zawodzie, to dość istotne, bo jesteś... policjantem!
– Ale ukończyłem prawo na Katolickim
Uniwersytecie
Lubelskim
(uśmiech).
No właśnie, kulturysta z KUL-u.
– A dlaczego nie? Czasami wywołuje
to uśmiech na twarzach kolegów, ale
ostatecznie traktują mnie bardzo poważnie. Zresztą nie zamykam sobie tej drogi.
Może kiedyś wrócę do prawa. Póki co,
dobrze się czuję z tym i gdzie jestem.
Wróćmy do roli stróża prawa.
Twój wygląd pomaga Ci w wykonywaniu obowiązków służbowych?
– Z tym bywa różnie. Zdarza się, że
kiedy bywam na interwencji, ktoś widząc
mnie, zmienia ton i poddaje się naszym
działaniom. Ale bywa i tak, że osoby,
szczególnie pod wpływem alkoholu,
traktują mnie jak płachtę na byka i chcą
udowodnić, że są „silniejsi”. Chcą się
sprawdzić i niepotrzebnie sprowokować.
Na szczęście takich zachowań jest zdecydowanie mniej. Poza tym nauczyłem się
z nimi postępować (śmiech).
W Rzeszowie na stałe mieszkasz
niewiele ponad rok. Co Cię tutaj
przywiodło?
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Żartujesz chyba?
– Nie. Moje stringi są szyte na miarę. Szczególnie tyły, które na pokazach
mogą zakrywać tylko jedną trzecią pośladka. Oczywiście, że można zaopatrzyć
się w gotowe stroje, ale w kulturystyce liczy się dbałość o szczegóły.

– Szczerze mówiąc, do Rzeszowa zacząłem przyjeżdżać do Hell Gymu.
Sorry, nie uwierzę, że z Lublina
czy Kielc, skąd pochodzisz, wpadałeś do Rzeszowa specjalnie na siłownię!
– Ale tak było! Zacząłem tu nagrywać filmiki treningowe, ale z czasem
zakochałem się w tym mieście. Wraz ze
świeżo upieczoną wówczas żoną zaczęliśmy się zastanawiać poważnie
nad przeprowadzką. I stało się. Pomyśleliśmy, że skoro zaczynamy wspólną
życiową drogę, to może warto ją zainicjować od przeprowadzki. Nie żałujemy, bo kochamy to miasto. Za ogromną ilość parków, zieleni. Za rozwijającą
się komunikację... To naprawdę piękne
miasto!
Wywołałeś do tablicy żonę... Poznaliście się na siłowni właśnie.
– Zgadza się. Przyszła do mnie jako
trenera personalnego. I ten nasz trening
trwa do dzisiaj (śmiech). Dziś już nie trenujemy razem, bo jeśli chodzi o sport, to
nie mam litości i nie umiem rozdzielić
spraw prywatnych od zawodowych

To wcale nie jest tani sport!
– To prawda. Zawodnicy jeżdżą

na zawody na własny koszt. Tylko nieliczni, powołani do kadry narodowej,
mogą liczyć na wsparcie finansowe.
W innym przypadku dojazd, hotele,
okres przygotowań czy brązery to koszty,
które musi pokryć zawodnik. Tutaj nawet cena średniej klasy samochodu
wchodzi w grę.
Dziś jesteś już utytułowanym zawodnikiem. Na Twoich ścianach widzą dyplomy czy medale, z których
jesteś dumny. Masz jeszcze jakieś
marzenia dotyczące tego sportu?
– Oczywiście. Są na niej jeszcze wolne miejsca, które z przyjemnością bym
wypełnił. Jeszcze w tym roku zmierzę się
o kartę zawodowca Mister Olimpia
w Anglii. Jeśli to mi się uda, chciałbym
wyjechać na zawody do Las Vegas, które
porównując do piłki nożnej są połączeniem Ligi Mistrzów z Mistrzostwem
Świata. Jeśli to mi się uda, zabawa zacznie się jakby od nowa (uśmiech).
Wtedy już Hollywood
przed Tobą otworem...
– Jasne (śmiech)!

stoi

A tak na poważnie, co daje karta zawodowca?
– Możliwość zmierzenia się z najlepszymi zawodnikami na świecie. I to
jest chyba moja największa motywacja.
To, że uda mi się stanąć w szranki z tymi, których do tej pory oglądałem w filmach czy Internecie. Samo zmierzenie
się z tymi zawodnikami na jednej scenie
będzie dla mnie swego rodzaju ukoronowaniem.
Trzymamy zatem kciuki!
– Pozwolisz, że nie będę dziękować.
Pozwolę, bo bałbym się, tego co byłoby ze mną gdybym się nie zgodził.
– (śmiech)!
ROZMAWIAŁ MARCIN KALITA
FOT. MARCIN KALITA, ARCHIWUM PRyWATNE

Reklama

Reklama
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Systemy inteligentnych ogrodzeń

Inteligentne systemy zabezpieczeń
mogą wyprzeć pracowników ochrony fizycznej. Smart mogą być już nie
tylko alarmy, lecz także bramy Popularyzacja inteligentnych systemów monitoringu przyczyniła się
do wzrostu zainteresowania systemami ochrony mienia. Skuteczne
zabezpieczenie się przed włamaniem bądź wtargnięciem na teren
posesji nie może się jednak opierać
wyłącznie na rozwiązaniach elektronicznych. Najlepsze efekty dają rozwiązania wykorzystujące urządzenia elektroniczne pełniące funkcję
systemów wczesnego ostrzegania
wsparte fizycznymi barierami bezpieczeństwa.

Reklama

– Systemy inteligentnych ogrodzeń
polegająna zabezpieczeniuobiektóww linii granicy. Zabezpieczamy ogrodzenia
przed możliwościąwtargnięciaczyuszkodzenia. Połączone są one z systemami
alarmowymi,któreznajdująsięna obiekcie bądź budujemy już ogrodzenia wraz
z monitoringiem.Dajenamtodokładność
wskazania próby naruszenia ogrodzenia
z dokładnością do 2,5 metra – wskazuje w rozmowie z agencją informacyjną
Newseria Innowacje Włodzimierz Wyrębek, dyrektor DRX Group.
Wraz z rozwojem rynku internetu
rzeczy, a także coraz popularniejszych

rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, także rynek ochrony coraz chętniej
sięga po najnowsze technologie. Cho-

ciaż na razie ochrona fizyczna wciąż jest
niezbędna chociażby w biurowcach czy
budynkach mieszkalnych, to koszty jej
utrzymania oraz coraz większa skuteczność rozwiązań SI mogą wkrótce ograniczyć potrzebę utrzymywania pracowników ochrony.
– Obecnie zabezpieczenie elektronicznewypieraochronęfizyczną,aczkolwieknie należytutajwiązaćmożliwości
wyeliminowania całkowicie ochrony fizycznej.Zmniejszyjąalbowyspecjalizujedo obsługiurządzeń.Natomiastkoszty utrzymania ochrony fizycznej i jej
skutecznośćsąwypieraneprzez ochronę
elektroniczną i ten trend przyszedł też
do Polskiw związkuchociażbyzewzrostem kosztów wynagrodzeń – tłumaczy
ekspert.
O ile w domach jednorodzinnych
ochrona zwykle jest już zautomatyzowana, o tyle np. w budynkach biurowych na znaczeniu zyskują hybrydowe
rozwiązania bezpieczeństwa. Przykładem takiego systemu są detektory Peridect od firmy Sieza, które montuje się
na ogrodzeniach bądź pod ziemią tuż
przy przegrodzie. Czujniki w czasie rzeczywistym dokonują precyzyjnych pomiarów drgań, dzięki czemu mogą z wysoką dokładnością ustalić miejsce wtargnięcia. Po sparowaniu z firmową siecią

IoT pozwolą także automatycznie włączyć oświetlenie bądź odtworzyć komunikat głosowy w celu odstraszenia intruza. Przy okazji charakteryzują się niskim
współczynnikiem fałszywych alarmów
i mogą działać w każdych warunkach atmosferycznych.
– Imlepszyalarm,tymmniejfałszywych alarmów. Alarmy domowe często
są wzbudzane np. przez ptaki. W naszymprzypadkurównieżdużymwyzwaniemsąwarunkipogodowe,małezwierzęta, duże zwierzęta bądź próby uderzeń,któretestujązdolnośćdo wykrywania – mówi Włodzimierz Wyrębek.
Jednym z elementów zabezpieczeń
fizycznych są bramy i szlabany, które
także coraz częściej stają się inteligentne.
Firma Wiśniowski opracowała aplikację
do sterowania bramami oraz drzwiami
z serii CREO. Urządzenia zaprojektowano w taki sposób, aby ich montaż był jak
najmniej problematyczny, dlatego działają w oparciu o moduły micro wi-fi, które
komunikując się bezpośrednio z routerem, nie korzystają z żadnej pośredniej
bramki bezpieczeństwa.
Według analityków z firmy MarketsandMarkets wartość globalnego rynku
domowych systemów bezpieczeństwa
w 2018 roku wyniosła 45,6 mld dol.
Przewiduje się, że do 2023 roku wzro-
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śnie do 74,5 mld dol. przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 10
proc.
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