
 
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z Mieszkańcami osiedla Zwięczyca,  

które odbyło się w dniu 2 grudnia 2016 r.  
  
 
Uczestnicy spotkania:  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
• Przewodniczący Rady Osiedla Zwięczyca – Janusz Borek; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 
• Radni Rady Miasta Rzeszowa;  
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    
• Mieszkańcy osiedla.  

  
Porządek spotkania:  
  

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa –                                
Pana Stanisława Sienko.  

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedla. 
    
Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca zrealizowane inwestycje:  

- system integrujący transport publiczny; 
- oczyszczalnie ścieków wykonanie rozbudowy ciągu;  
- poprawa jakości wody pitnej;  
- budowa obwodnicy ulicami Rzecha – Lubelska - Warszawska przez Most im. 

T. Mazowieckiego;   
- zakup nowych autobusów;  
- rozbudowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym; 
- rozbudowa ogrzewanych przystanków; 
- rozbudowa parku papieskiego;  
- rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Granicznej i przeznaczenie                      

13 mieszkań na potrzeby kadry naukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego 
wydziału medycznego; 

- rozbudowa parku zieleni i plaży na dachach domów handlowych; 
- budowa domów  kultury;  
- wsparcie miasta dla rozwoju biznesu (tzw. Strefy ekonomiczne); 
- rozbudowa regionalnego centrum kształcenia zawodowego w zakresie   

nowoczesnych technologii;  
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- poprawa infrastruktury Zespołu Szkół przy ul. Błogosławionej Karoliny;  
- budowa żłobka i przedszkola „Karolinka”; 
- budowa hali sportowej przy ul. Hetmańskiej;  
- rozbudowa ścieżek rowerowych;  
- organizacja Europejskiego Stadionu kultury;  
- organizacja święta Paniagi. 

 

Przedstawiono informację nt. projektu „Poprawa infrastruktury placówek pomocy 
społecznej w Rzeszowie”, który dotyczył modernizacji Domu Pomocy Społecznej im. 
Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych oraz Domu Pomocy Społecznej 
dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Powstańców Śląskich. 
Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu jakości ochrony zdrowia                                         
i upowszechniania dostępu do świadczeń pomocy społecznej dla mieszkańców stolicy 
województwa podkarpackiego i okolic. Nastąpiło pełne dostosowanie tych obiektów do 
standardów wynikających z obowiązujących przepisów.  

Ponadto wzrosła liczba korzystających z różnych form terapeutycznych, zwiększyły się 
także szanse osób z terenów wiejskich oczekujących na miejsce w tych placówkach. 
W związku z powyższym zachęcano do korzystania z usług wskazanych placówek, 
zarówno przez mieszkańców miasta jak również osób pochodzących z obszarów 
wiejskich i miast do 10 tys. mieszkańców. Wszelkie informacje dostępne są na 
stronach internetowych, telefonicznie lub osobiście w obu placówkach. Pracownicy 
domów pomocy społecznej gotowi są do udzielenia wyjaśnień oraz wszelkiej pomocy 
dla osób chętnych do skorzystania z ich usług, w szczególności osób z terenów 
wiejskich i małych miejscowości.   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

 
Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedla: 
 
Pytanie: Kiedy powstanie Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla 
Zwięczycy? Na jakim jest on etapie? 
Odpowiedź Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: Pragnę 
poinformować, że projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Państwa osiedla 
został już przygotowany. Niemniej jednak, oczekiwania Państwa, aby przeznaczyć na 
zabudowę mieszkaniową, w szczególności jednorodzinną, dużych terenów które są                
w tej chwili  ujęte w studium jako rolne, wymagał równocześnie zmiany studium. 
Zmiana przepisów prawa która wymusza na nas bardzo szczegółowe analizy                              
w odniesieniu nawet do powierzchni użytkowej poszczególnych funkcjach na terenie 
miasta powodowała opóźnienia w uchwaleniu zmiany studium, a w konsekwencji 
uchwaleniu tego planu. Pierwsza wersja projektu studium była Państwu pokazana – 
zgłosili Państwo uwagi które zostały uwzględnione. Zakończenie prac analitycznych 
przewiduję do końca lutego 2017, a do połowy roku uporamy się z nowym studium                    
i wtedy przygotowany plan będzie przedstawiony do dalszych procedur.  
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Pytanie: Zwracam się  prośbą o pomoc w wykonaniu kanalizacji sanitarnej na ulicy 
Świętokrzyskiej. 
Odpowiedź Robert Potoczny – Dyrektor Techniczny MPWiK: Jeżeli chodzi                        
o kwestie kanalizacji sanitarnej na ul. Świętokrzyskiej, to zwracaliśmy się do Państwa                    
o samodzielne opracowanie projektu, wtedy szybciej można byłoby wykonać 
kanalizację. Natomiast w toku dalszych rozmów ustaliliśmy, że w 2017 roku MPWiK 
rozpocznie samemu projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej. 

 
Pytanie: Jak miasto organizując tak dużą inwestycję jaką jest budowa odcinka S-19 
zabezpieczy drogi osiedlowe min. ul. Nowogrodzka i ul. Świętokrzyską, które w tej 
chwili są rozjeżdżane przez wszystkie samochody które omijają ul. Podkarpacką. 
Odpowiedź  Marek Ustrobiński - Zastępca prezydenta Miasta: Będziemy 
przebudowywać i rozbudowywać infrastrukturę drogową. Postaramy się zrealizować 
wniosek odnośnie pomiaru natężenia ruchu na tych ulicach. 

 
Pytanie: Jestem mieszkanką ul. Leśnej i mam do Państwa dwa pytania. Jedno                         
o obwodnice która połączy ul. Podkarpacka z Budziwojem. Chciałam zapytać, 
odnośnie tej inwestycji czy są plany wysiedleń? Drugie pytanie odnośnie potoku 
Paryja, który robi ogromne szkody zalewając nasze posesje.  
Ad. 1 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta: Połączenie                          
ul. Podkarpackiej z ul. Sikorskiego wraz z mostem na zalewie doczeka się realizacji. 
Pan Prezydent Tadeusz Ferenc dostał zapewnienie o dofinasowaniu - 250 mln zł., 
jeżeli sprawnie zrealizujemy dokumenty do wniosku aplikacyjnego. Opracowywany 
jest aktualnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na tym obszarze 
który jest szeroko dyskutowany. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa                   
z projektantem tego połączenia.  
Odpowiedź Andrzej Świder - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Będą wyburzenia 
na wysokości ulicy Sikorskiego, aczkolwiek została opracowana korekta gdyż chcemy 
uniknąć wyburzeń. Jeżeli chodzi o ul. Leśną to ma być ona przecinana przez tą 
planowaną obwodnicę. Zaczynają się spotkania projektowe na których będziemy 
omawiać szczegóły. 
Ad. 2 
Odpowiedź Sławomir Krygowski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej: 
Jeżeli chodzi o potok Paryja to dwa razy w roku odmulamy dno, przycinany skarpy                        
i kosimy. Wylot potoku do rzeki Wisłok jest w gestii RZGW. Spróbujemy wystosować 
pismo w tej sprawie, żeby udrożnić wylot potoku. 

 
Pytanie: Prośba o plany do budżetu na rok 2017 dla Osiedla Zwięczyca. 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta: To ja odpowiem 
pytaniem na pytanie. A co jest potrzebne na osiedlu? 

 
Pytanie: Panie Prezydencie chciałbym zgłosić wnioski: 

1) remont kaplicy cmentarnej; 

Strona 3 z 8 
 



2) remont ul. Jarowej, która zaczyna się od szerokości 5m, a w pewnym momencie 
zwęża się do szerokości 4.20m; 

3) budowa domu kultury lub przedszkola; 
4) prośba o iluminację świąteczną na osiedlu; 
5) budowa chodnika na ul. Zwięczyckiej oraz oświetlenia ul. Saletyńskiej. 

Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta:  
Ad. 4 
Iluminacje świąteczne znajdują się tylko na najbardziej uczęszczanych ulicach miasta, 
ale na następny rok weźmiemy sugestię pod uwagę.  
Ad. 1 
W sprawie kaplicy cmentarnej musimy podjąć konkretne decyzje. Kaplica wymaga 
bardzo gruntownego remontu żeby nie powiedzieć wybudowania od nowa. Wpisujemy 
to zadanie do budżetu na 2017 rok. 
Ad. 2 
Ulica Jarowa była remontowana. Funkcjonuje tam komunikacja publiczna podobnie jak 
na ul. Zwięczyckiej. Projekt jej rozbudowy będzie wpisany jako zadanie na przyszły rok 
do budżetu. Postaramy się rozpocząć projektowanie. 
Ad. 3  
Odpowiedź Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta: Szanowni Państwo 
Dyrektor Kłęk zrobi rozeznanie czy będą dzieci, które chodziłyby do przedszkola. Jeśli 
będzie taka potrzebna po analizie będziemy podejmować decyzję czy jest sens 
budować osobne przedszkole. 

Pytania: Chciałem poruszyć sprawy odnawialnych źródeł energii. 
Odpowiedź Ryszard Bieniek - Kierownik Wydziału Pozyskiwania Funduszy: 
Miasto czyni starania by dofinansowywać odnawialne źródła energii. Przygotowujemy 
projekt tzw. parasolowy wraz gminami ościennymi i taki projekt będzie realizowany. 
Precyzowane są szczegóły tego projektu.  

 
Mieszkaniec wnosi o:  

1) przez przebudowę ulicy Podkarpackiej  z dwóch stron Zwięczycy tworzą się 
dwie małe obwodnice: z jednej strony od  ul. Zawiszy Czarnego do                                   
ul. Beskidzkiej z drugiej strony od ul. Wetlińskiej, Nowogrodzkiej, Jarowej, 
Saletyńskiej, Zwięczyckiej w godzinach szczytu tworzy się obwodnica dla                       
ul. Podkarpackiej. Natężenie ruchu wpływa na bezpieczeństwo pieszych. 
Proponuję o zmianę organizacji ruchu od ul. Zawiszy do ul. Beskidzkiej na drogę 
jednokierunkową na czas przebudowy ul. Podkarpackiej; 

2) prośba o wykonanie oświetlenia na ul. Saletyńskiej i ul. Zwięczyckiej; 
3) zmianę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Podkarpackiej z ul. Jarową                

i ul. Beskidzką; 
4) pomoc z problemem zalewania bloku przy ul. Zwięczyckiej. 

Ad.1 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta: Rozbudowa dróg 
takich jak połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Sikorskiego, ul. Podkarpackiej z S-19 ma 
służyć temu aby zdjąć ruch z bocznych ulic i je skanalizować na głównych przelotach 
na tych ulicach, które są do tego przeznaczone. Problem kanalizacji deszczowej przy 
okazji budowy dróg rozwiązuje się gdyż powstaną kanalizacje odwadniające ulice, 
kolektory które umożliwiają odebranie wód opadowych z tych bocznych dróg. 
Ad.2 i 3 
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Odpowiedź Andrzej Świder - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Dla większości 
ulic przygotowana jest koncepcja przebudowy i zgłoszone są do budżetu 2017 r. 
Oświetlenie na   ul. Saletyńskiej i ul. Zwięczyckiej także jest zgłoszone do budżetu na 
2017r. Skierujemy wnioski na Komisję Bezpieczeństwa Ruchu o zmianę organizacji 
ruchu na ul. Zawiszy oraz zmianę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu                                      
ul. Podkarpackiej z ul. Beskidzka  i ul. Jarową. 

 
Pytanie: Jestem Mieszkańcem bocznej ul. Podkarpackiej. Jest to droga szutrowa. Po 
rozmowie z sąsiadami chcielibyśmy jako mieszkańcy oddać drogę na rzecz miasta                  
i prosić o położenie asfaltu. 
Odpowiedź Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta: Jeżeli Państwo 
przekażą grunt na rzecz miasta to oczywiście wyremontujemy tą drogę. 

 
Pytanie: 

1) chciałbym wrócić do tematu cmentarza i dopytać odnośnie alejek czy będą 
dalsze prace wykonywane w 2017 roku. Czy jest możliwość zamontowania 
chłodni  w kaplicy cmentarnej?;  

2) w sprawie odprowadzenie wód opadowych z ul. Beskidzkiej. Na ulicy 
Świętokrzyskiej po opadach deszczu robi się kałuża przy ograniczniku 
prędkości. 

Ad. 2 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta: Jeżeli byłaby zgoda 
mieszkańców na wykup lub przekazanie gruntów to odwodnienie zostałoby wykonane.  
Odpowiedź Ryszard Jaworski – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji: Jeżeli 
chodzi o odwodnienie ul. Beskidzkiej to będzie wykonywane w 2017 r.  
Ad. 1 
Odpowiedź Aleksandra Wąsowicz - Duch – Zarząd Zieleni Miejskiej: Szanowni 
Państwo na terenie cmentarza udało nam się wybudować 1300 m² alejek, nie wiem 
czy w tym roku ale prace będziemy kontynuować. 
 

 
Prośba by odśnieżano najpierw chodnik, a później ulicę. 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta: Proszę MPGK by 
wziął sugestię pod uwagę, by zachować odpowiednią kolejność – najpierw droga 
później chodnik. 

 
Pytanie: Prośba o zrobienie placu zabaw na ul. Beskidzkiej w okolicach pętli 
autobusowej. 
Odpowiedź Aleksandra Wąsowicz - Duch – Zarząd Zieleni Miejskiej: Znamy 
Państwa oczekiwania odnośnie placu zabaw. Na spotkaniu u Pana Prezydenta 
zgłaszaliście plac zabaw na ul. Beskidzkiej oraz na ul. Jarowej. W budżecie 
obywatelskim wygrało zadanie budowy placu zabaw  oraz urządzenie terenu sportowo 
- rekreacyjnego przy ul. Jarowej. W przyszłym roku na pewno powstanie plac na                        
ul. Jarowej, a w dalszej kolejności na ul. Beskidzkiej. 
 
Pytanie: Jestem mieszkanką ul. Podkarpackiej. Nie mamy kursów autobusów MPK. 
Mam tylko 38 i 3. Nie mamy kursów rano żeby dojechać do pracy, rodzice dowożą 
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dzieci samochodami do szkół i przedszkoli. Przedtem mieliśmy prywatne linie 3P, 33P 
dlaczego na tym przystanku zabroniono postoju tym liniom. Taka sama sytuacja jest 
wieczorem nie mamy czym dojechać do domu. Nie mamy w ogóle autobusów. Bardzo 
bym prosiła zmianę tej sytuacji. 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta: Z komunikacją 
publiczną jest zawsze, taki problem, że potrzeba trochę pasażerów żeby ten kurs się 
opłacał. W tym roku wydamy 55mln zł, aby świadczyć usługi komunikacji publicznej. 
Staramy się kierować autobus tam gdzie jest pasażer. 
Odpowiedź Grzegorz Dyś – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego: Według 
obserwacji, które prowadzimy od kilu lat dzięki monitoringowi możliwemu                              
w Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem mamy możliwość bardzo dokładnego 
zliczenia pasażerów, którzy jeżdżą autobusami na terenie całego miasta a także gmin 
z którymi mamy podpisane porozumienia. Z tych obserwacji możemy bardzo dokładnie 
wyliczyć i uzasadnić potrzebę kursowanie autobusu. Jeżeli ktoś zgłasza do nas 
informacje, że potrzebuje autobus o godzinie 5 rano my od razu sobie sięgamy do 
analizy pasażerów i z tej analizy wynika że autobusem jeździ wtedy 1, 2 lub 3 osoby. 
Autobusy nie są do wożenia tak małej liczy pasażerów. Muszą się te przewozy 
finansowo i ekonomicznie uzasadniać żeby można było wprowadzić  komunikację. 

 
Pytanie:  

1) na skrzyżowaniu ul. Wetlińskiej i ul. Połonińskiej znajduje się ogrodzenie, które 
jest bardzo wysokie i zasłania wyjada. Chcielibyśmy wnioskować o obrócenie                     
w tym rejonie drogi z pierwszeństwem przejazdu. Ta część od ul. Wetlińskiej                
w stronę ul. Podkarpackiej była drogą z pierwszeństwem, a ta część która 
biegnie do Handlopexu była drogą z ustąp pierwszeństwa; 

2) prośba o budowę boiska typu ORLIK; 
Rada Osiedla przygotowuje konsultacje na temat komunikacji miejskiej. 
Ad. 1 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta: W sprawie wyjazdu                                       
z ul. Wetlińskiej myślę, że ta propozycja jest zasadna. Rozważymy tam pierwszeństwo. 
Proszę, żeby ten wniosek zaopiniowała Rada Osiedla i by trafił na Komisję 
Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu. 

 
Pytanie:  

1) mamy ładną szkołę, mamy ładne boisko ale nie zabezpieczone ogrodzenie od 
ul. Beskidzkiej; 

2) przed zajezdnią MPK jest bardzo ostry zakręt, proponowałbym zrobić tam 
ograniczenie prędkości do 40km/h.  

Ad.2 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta: Proszę przedstawić 
ten wniosek na Komisję Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu. 
Ad.1 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta:  Wydział Inwestycji 
proszę o wizje lokalna i załatwienie sprawy. 

Mieszkaniec wnosi: 
1) w sprawie wyborów do Rady Osiedla Zwięczyca - by zamieścić zapis do 

regulaminu by wybory był demokratyczne; 

Strona 6 z 8 
 



2) o dobudowanie słupa oświetleniowego na ul. Starowiejskiej (na odcinku 
równoległym spichlerza) oraz remont tej ulicy, a także prośba o połączenie           
z ul. Podkarpacką. 

Ad. 2 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta: Rozważymy kwestie 
połączenia ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką. 
Ad. 1  
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta: Co do wyborów do 
Rady Osiedla to przeprowadzane są one na postawie regulaminu, który zatwierdza 
Rada Miasta. Jest to pierwszy taki sygnał. Nie odnotowaliśmy żadnych uwag co do 
procedury przeprowadzenia wyborów. Uwagę przekażemy do odpowiedniej komisji 
Biura Rady Miasta. 

 
Pytanie: Linia nr 28 w systemie online na ul. Karkonoskiej i ul. Beskidzkiej w ogóle nie 
funkcjonuje, nie ma tych punktów na mapie MPK. 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta: Dziękuję za tą 
uwagę, rozumiem, że jest jakiś błąd w systemie będzie to trzeba sprawdzić i poprawić.  

 
Pytanie: Chciałam wrócić do ulicy bocznej Karkonoskiej. Jest to droga 546. 
Dotychczas częściowo udało się utwardzić drogę kamieniem, mieliśmy opóźnienie 
gdyż jedna z właścicielek z którą sąsiaduje droga złożyła doniesienie do prokuratury, 
które zostało rozstrzygnięte na korzyść miasta. Przeszkody natury prawnej zostały już 
usunięte. To samo dotyczy sprawy sądowej które też miasto wygrało. Chciałam prosić 
o wznowienie prac związany z utwardzeniem tej drogi. 
Odpowiedź Andrzej Świder - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Wyrok nie jest 
jeszcze prawomocny. Pani może się jeszcze odwołać wiec musimy poczekać do 
uprawomocnienia wyroku. Po uprawomocnieniu przystępujemy do utwardzenia. 

 
Pytanie: Chciałem zapytać odnośnie wykorzystania wodociągu na ulicy Karkonoskiej. 
Odpowiedź Robert Potoczny – Dyrektor Techniczny MPWIK: Planów co do 
wykorzystania studni na chwile obecną nie ma. Woda jest dostarczana z zakładu 
uzdatniania wody, który znajduje się na tym osiedlu. Jeżeli chodzi o jakość wody to 
jest ona bardzo dobra. Badania przeprowadzane są przez sanepid regularnie i to 
potwierdzają. 

 
Pytanie: Kilka lat temu były plany, aby ul. Tadeusza Nalepy skomunalizować. 
Większość mieszkańców jest za tym aby oddać za przysłowiową złotówkę teren pod 
tą ulicę.  
Odpowiedź: Proszę Biuro Gospodarki Mieniem aby wystąpił do wszystkich właścicieli 
działek przy tej ulicy o przekazanie gruntu. Podział działki może być rozpatrzony tylko 
na wniosek właściciela działki. Postaramy się to zrealizować. 
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Pytanie: Mam duży problem z GOKOM-em mianowicie ze ściekami. Od początku była 
instalacja źle zrobiona i ze studzienek kanalizacyjnych bardzo śmierdzi. Czy miasto 
jest nam w stanie pomóc? 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta: Jest to własność 
GOKOM-mu. Będziemy interweniować w tej sprawie.  

 
Pytanie: Jeżeli będzie budowany łącznik S-19 z Al. Sikorskiego, to czy na etapie 
projektowania jest możliwość zaprojektowania ścieżek rowerowych. 
Odpowiedź Andrzej Świder - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Tak jak wcześniej 
mówiłem jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy projektu. Są tam zaprojektowane 
ścieżki rowerowe na całej długości, które będą skomunikowana z istniejącymi. 

 
Pytanie: Mamy piękne arboretum na Lisiej Górze. Mam wrażenie, że Zarząd Zieleni 
Miejskiej zapomniał o tym miejscu. Prośba o uporządkowanie tego miejsca. 
Odpowiedź Aleksandra Wąsowicz - Duch – Zarząd Zieleni Miejskiej: Szanowni 
Państwo to nie jest arboretum tylko rezerwat przyrody, a rezerwat przyrody właśnie tak 
powinien wyglądać. 

 

         Protokołowała: 

          Marika Gaweł 
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