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Egzemplarz bezpłatny

dokończenie na str.3

W piątek 21 września tramwaje powróciły na trasę 
pomiędzy ulicami Mogilską i Lubicz przez jeden z naj-
ważniejszych węzłów komunikacyjnych Krakowa, jakim 
jest Rondo Mogilskie. 

„Zapraszam do korzystania z kolejnej części ronda 
Mogilskiego. Po raz pierwszy w historii z centrum mia-
sta do Nowej Huty będzie można przejechać tramwajem 
po niższym poziomie nowoczesnego węzła komunika-
cyjnego. Już niebawem przejadą nim także autobusy 
komunikacji miejskiej, bezpiecznie poruszać się będą 
piesi, swoje ścieżki znajdą tu rowerzyści, przebudowane 
rondo przetną trasy kolejnych linii tramwajowych. (...) Już 
za kilka miesięcy Rondo Mogilskie stanie się w pełni no-
woczesnym i funkcjonalnym węzłem komunikacyjnym. 

Ruch tramwajowy  
na Rondzie  

Mogilskim otwarty

W Klubie Iskierka w dniach 15-16 września odbyło się 
kilka imprez zorganizowanych w ramach tegorocznej 
„Podgórskiej Jesieni Kulturalnej”. 

15 września w sobotę odbył się Turniej Tańca Towarzy-
skiego „O żółty jesienny liść”. Wzięły w nim udział dzieci 
w wieku do 11 lat z sześciu zespołów pieśni i tańca oraz 
klubów tanecznych z Krakowa i Dobczyc, działających 
pod patronatem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sztuki 
i Edukacji Artystycznej. 

W polskich tańcach towarzyskich oraz tańcach stan-
dardowych i latynoamerykańskich zaprezentowało się 
aż 25 par. W turnieju brali także udział tancerze z Klubu 
Tanecznego Iskierka oraz z Ogniska Tanecznego TKKF 
działającego przy ZSOI nr 3. 

W niedzielę 15 szachistów – dzieci i dorosłych ry-
walizowało ze sobą w Turnieju Szachowym „O żółty 
jesienny liść”.

„Podgórska Jesień Kulturalna 2007”  
w iSKiERCE

dokończenie na str.6

Po prawej stronie to ścieki wpływające do oczyszczalni.  
Po lewej stronie to oczyszczone ścieki odprowadzane do 
rzeki Wisły.

Oczyszczalnia  
w Płaszowie już działa



Sprawozdanie z minionej sesji  
Rady Dzielnicy IX

Na sesji w dniu 18.09.2007 r. radni uchwalili projekt 
planu finansowego Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek 
Fałęcki na rok 2008.

Ponadto Rada opiniowała kolejne wnioski o wydanie 
decyzji warunków zabudowy dla planowanych na te-
renie dzielnicy inwestycji. Obydwa wnioski otrzymały 
pozytywną opinię:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 
garażem podziemnym na działce nr 255/8 obr. 48 Pod-
górze przy ul. Kryształowej. Tu również radni zwrócili 
uwagę, aby dostosować wysokość planowanej zabudowy 
do istniejących budynków oraz że należy dostosować 
układ komunikacyjny do obowiązujących przepisów, a 
szerokość drogi dojazdowej do obowiązujących para-
metrów.

Podjęto także uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy 
8 Pułku Ułanów w Krakowie. Zaopiniowano pozytywnie 
nadanie nazwy ulicy 8 Pułku Ułanów projektowanej 
tzw. Trasie Nowoobozowej, która będzie przebiegała od 
skrzyżowania ulic Stefana Grota Roweckiego, Kapelanka 
i Jana Brożka w kierunku południowo-zachodnim do ul. 
Zawiłej. 8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego 
od początku niepodległej Rzeczypospolitej miał swoją 
siedzibę w Krakowie. Koszary jednego ze szwadronów 
znajdowały się w rejonie ulic Obozowej i projektowanej 
tzw. Trasy Nowoobozowej, stąd topograficzna zasad-
ność lokalizacji ulicy o takiej nazwie w tym miejscu. 8 
Pułk Ułanów należał do najświetniejszych i najbardziej 
zasłużonych jednostek wojskowych niepodległej Rze-
czypospolitej. W jego dzieje wpisują się: szlak bojowy 
od 1919 r. przez front wołyński, działania pod Kijowem i 
obrona pod Bugiem, potem w 1939 r. działania w rejonie 
Krakowa, podczas wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, 
wreszcie w czasie kampanii francuskiej w Lotaryngii w 

1940 r. a w ramach działań Armii Krajowej w powiecie 
pińczowskim i okręgu krakowskim. 8 Pułk Ułanów kul-
tywuje swoje tradycje w Krakowie. Corocznie spotykają 
się żołnierze pułku, harcerze oraz sympatycy zrzeszeni 
w Stowarzyszeniu. Rada Dzielnicy IX uważa, iż 8 Pułk 
Ułanów to wielka patriotyczna tradycja, którą warto 
wyeksponować.

Rada uchwaliła również wniosek o umieszczenie 
w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 budowy hali 
sportowej na terenie obiektu sportowego stadionu pił-
karskiego przy ul. Chmielnej na działce nr 416/15 obr. 
48 o powierzchni 1,5181 ha, będącej własnością Gminy 
Kraków. Wybudowana hala sportowa służyć może 
dzieciom i młodzieży oraz mieszkańcom największego 
osiedla Krakowa – Kurdwanów. Obecna hala sportowa, 
którą dysponuje klub, została zbudowana w latach 80. 
na trzech działkach o nieuregulowanym stanie praw-
nym gruntu. Hala obecnie nie spełnia wymaganych 
standardów. Media zasilające halę sportową są rozwi-
nięciem sieci zakładowej Krakowskiej Fabryki Armatur. 
Od 1992 r. klub jest organizacją samodzielną. Pismem z 
dnia 1 marca 2007 r. znak 17/03/07 Krakowska Fabryka 
Armatur S.A. poinformowała klub, że z dniem 31.12.2007 
r. wyłączone zostaną wszystkie media zasilające halę 
sportową. Szacowany koszt pozyskania trzech działek 
może przekroczyć kwotę 600 000 zł. Koszt podłączenia 
mediów z sieci miejskich szacowany jest na około 350 
000 zł i wymagać będzie wielu lat na załatwienie nie-
zbędnych formalności. Konieczne jest również ocieplenie 
całej hali sportowej. Według analizy adaptacja obecnej 
hali sportowej może przekroczyć kwotę 1 400 000 zł. W 
tej sytuacji zasadnym jest wybudowanie nowego obiektu 
sportowego na uzbrojonym terenie stanowiącym włas-
ność Gminy Kraków.

Utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym 
przy Zakopiance w Borku Fałęckim.

Budowa budynku Wszystko dla domu, w obrębie pętli 
tramwajowej w Borku a stacją paliw BP, powoduje wciąż 
liczne utrudnienia dla pieszych i kierowców samochodów 
zjeżdżjących z Zakopiańskiej do ul. Marcika i Centrum 
Zakopianka. Obecnie ma nastąpić zakończenie budowy. 
Mamy nadzieję, że wraz z tym skończą się problemy  
i teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do 
należytego stanu.

Dzielnica iX Łagiewniki • Borek FaŁęcki
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Będzie kolejną wizytówką nowoczesnego Krakowa” 
– powiedział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski 
udostępniając Rondo Mogilskie dla ruchu tramwajowego 
w dniu 20 września. „Zapewniam, że takich wizytówek 
będzie więcej” – dodał. 

Nowa linia to 1307 metrów pojedynczego toru i 6 
rozjazdów tramwajowych, które prowadzą po dolnej 
niecce modernizowanego ronda Mogilskiego. Ustawio-

Ruch tramwajowy  
na Rondzie Mogilskim otwarty

Nowe „Bombardiery” i Krakowska Karta Miejska to 
niektóre z nowych rozwiązań w krakowskim transporcie 
publicznym, prezentowane podczas uroczystości otwar-
cia połączenia tramwajowego przez rondo Mogilskie w 
dniu 20.09.2007 r..

Od 1 października rozpoczęły regularne kursy po 
Krakowie 24 zakupione przez MPK S.A. nowoczesne 
„Bombardiery”. „Nowy Bombardier jest nie tylko ład-
niejszy, ale przede wszystkim – dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom – bardziej przyjazdy dla pasażerów” 
– powiedział Prezydent Krakowa. Cechy rozpoznawcze 
nowego pojazdu to czarny przód i tył oraz opływowy 
kształt. W porównaniu do poprzednich modeli, nowy 
„Bombardier” jest bardziej komfortowy. Bez problemu 
pojadą nim osoby niepełnosprawne. Lepszą wentyla-
cję zapewniają agregaty odpowiedzialne za wymianę 
powietrza w środku wagonu. W wyposażeniu znalazł 
się także nowoczesny system informacji dla pasażerów. 
Na elektronicznych tablicach, będzie wyświetlana – w 
środku i na zewnątrz – informacja o numerze linii oraz 
przebiegu całej trasy. Nie zabrakło także automatów bi-
letowych i czytników do Krakowskiej Karty Miejskiej.

Krakowska Karta Miejska to kolejne nowe rozwią-
zanie wprowadzane w Krakowie. „Chcemy zachęcić 

no 46 słupów trakcyjnych i 10 słupów oświetleniowych. 
Zbudowano dwa wiadukty, pod którymi na trasę bezko-
lizyjnie wjeżdżać będą tramwaje i autobusy komunikacji 
miejskiej. Na niższym poziomie ronda powstały także 
dwie rampy tramwajowe – od strony ulicy Lubicz i od 
strony ul. Mogilskiej. Nowa nitka tramwajowa znacznie 
ułatwi komunikację pomiędzy centrum Krakowa a Nową 
Hutą. 

dokończenie ze str.1

Nowości w krakowskim systemie  
transportu publicznego

krakowian do korzystania z tramwaju i autobusu, a taka 
karta to spore ułatwienie” – powiedział Prezydent Jacek 
Majchrowski. Zamiast co miesiąc przedłużać ważność 
biletu okresowego, teraz wystarczy jedna wizyta w 
punkcie sprzedaży MPK, by zakupić nową kartę. Następ-
nie można już samodzielnie przedłużać na dowolną ilość 
miesięcy, dowolny numer linii, począwszy od dowolnego 
dnia miesiąca, w czynnych przez całą dobę biletomatach. 
W biletomacie – oprócz przedłużenia ważność biletu 
okresowego - można także kupić bilety jednorazowe 
oraz karty postojowe dla strefy płatnego parkowania. 
Dodatkowo dostępne są w nich również informacje 
turystyczne dotyczące Krakowa i okolic, informacje o 
komunikacji miejskiej i strefie płatnego parkowania.

Docelowo system będzie się składał z 60 automatów 
biletowych, 300 tys. kart oraz 80 czytników do ich kon-
troli. Część z biletomatów będzie przystosowana do 
obsługi kart płatniczych. 

W przyszłości Krakowska Karta Miejska będzie służyć 
nie tylko komunikacji miejskiej, ale umożliwi m.in. za-
płatę za parkowanie w strefie ograniczonego parkowania 
oraz wejścia do kin, teatrów oraz muzeów.

997 – Policja 
986 – Straż Miejska
012 64 62 299 – MPO 
9478 – awarie oświetlenia ulicznego i awarie sygnalizacji świetlnej

Ważne telefony alarmowe

WRZESIEŃ 2007
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Zgodnie z założeniami „Gminnego Planu Gospodarki 
Odpadami” na terenie Krakowa ma powstać od 7 do 9 
Zbiorczych Punktów Gromadzenia Odpadów (ZPGO). 
Zbiórka selektywna prowadzona za pomocą pojemników 
do segregacji (tzw. „dzwonów”) jest niewystarczająca, 
dlatego konieczne są działania zmierzające do zwiększe-
nia ilości frakcji odpadów odbieranych od mieszkańców. 
Temu mają służyć ZPGO. 

Zgodnie z założeniami z sieci ZPGO będą mogli bez-
płatnie korzystać mieszkańcy miasta (osoby indywidu-
alne). ZPGO umożliwią selektywną zbiórkę odpadów w 
szerszym zakresie oraz umożliwią bezpieczne i kontrolo-
wane składowanie odpadów problemowych (np.: sprzętu 
elektronicznego, odpadów niebezpiecznych typu baterie, 
świetlówki, opony, termometry, ziemi, gruzu z remontu 
mieszkania itp.) oraz ich właściwe zagospodarowanie 
bądź unieszkodliwienie.

O potrzebie stworzenia takich punktów świadczy 
chociażby ilość dzikich wysypisk na terenie Krakowa. 

Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów
powstaną na terenie Krakowa

W roku 2006 zlikwidowano w mieście  1013 nielegalnych 
wysypisk śmieci (w tym 938 wysypisk o łącznej objętości 
6330 m3 oraz 93 wysypiska o łącznej masie 5616 t). Nie-
legalnie wyrzucane do rowów i lasów odpady stwarzają 
bardzo duże zagrożenie dla środowiska naturalnego i 
psują estetykę licznych miejsc na terenie miasta.

Konstrukcja ZPGO zostanie tak pomyślana, aby nie 
szkodzić środowisku naturalnemu. Zostanie wybudowa-
ne szczelne podłoże. Punkty będą mieć własny zamknięty 
system kanalizacji, co zabezpieczy przed możliwością 
migracji wód z terenu ZPGO do gleby. Teren ZPGO będzie 
ogrodzony i otoczony strefą ochronną, która zabezpieczy 
przez oddziaływaniem punktu na otoczenie. Ponadto 
zostanie zapewniona całodniowa obsługa punktów – pra-
cownicy ZPGO będą pilnować porządku oraz doradzać i 
pomagać we właściwym selekcjonowaniu odpadów.

System ZPGO zostanie oparty na sprawdzonych wzor-
cach z Europy Zachodniej, gdzie takie punkty cieszą się 
ogromną popularnością.

Inwestycje w dzielnicy

Ogródek jordanowski przy ul. Żywieckiej bocznej 
został wyposażony w piasek pod urządzeniami zaba-
wowymi dla dzieci. Wykonywane ogrodzenie będzie za-
bezpieczać przed wchodzeniem psów na teren ogródka

 

Trwa remont nawierzchni przed budynkiem szkoły 
przy ul. Fredry. Nawierzchnia była bardzo zniszczona i 
obecnie wejście będzie równe i bezpieczne.

Obecnie wykonywane są ostanie z przewidzianych prac remontowych na terenie naszej dzielnicy, 
zgodnie z listą zadań na 2007 rok.

WRZESIEŃ 2007
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„Podgórska Jesień Kulturalna 2007”  
w iSKiERCE

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o utworzeniu organizacji 
non-profit, której celem jest Ochrona Właścicieli Miesz-
kań. Organizacja stworzona jest aby poprawić strukturę 
prawną w zakresie własności i zaadaptować ją do wyma-
gań świadomych właścicieli, którzy chcą uzyskać należną 
satysfakcję i przyjemność ze swojej własności.

As. OWM powstała w celu uregulowania niezbędnych i 
różnorodnych niejasnych kwestii prawnych oraz pomocy 
poszczególnym właścicielom, właścicielom zarządzają-
cym oraz członkom zarządu, aby lepiej uformować obronę 
wszelkich interesów, dotyczących mieszkań.

Rolą naszą jest informacja, asystowanie w obronie 
interesów, pomoc i porady w rozwiązywaniu wszelkich 
problemów, jak również inne działania wspomagające 

Ochrona Właścicieli Mieszkań
technicznie, szkoleniowo-informacyjnie, czy zachęcanie 
i pomoc we wprowadzaniu myśli ekologicznej, konser-
wacji oraz upiększania budynków.

Chcielibyśmy jednocześnie zaprosić Państwa do 
współpracy, która z pewnością ułatwi nam dotrzeć do 
zainteresowanych naszą misją właścicieli mieszkań.

Jesteśmy zainteresowani spotkaniem się z Państwem 
w celu przedstawienia naszych działań, prosimy więc o 
kontakt.

Z poważaniem,
W  imieniu członków głównych założycieli As. OWM
Sekretariat
www.owm.org.pl
tel. kont. 698-563-263

14 września otwarte zostały dwie wystawy prac ma-
larskich. Jedna zatytułowana „Kraków w malarstwie” 
prezentuje prace Adama Pochopienia i jego gości. Dru-
ga wystawa „Widoki Borku Fałęckiego” jest zbiorem 
obrazów powstałych podczas I pleneru malarskiego na 
terenie Borku Fałęckiego. „Z inicjatywy pana Jerzego 
Wardasa zorganizowaliśmy plener w Łagiewnikach, w 
którym braliśmy udział już trzykrotnie. Borek Fałęcki 
też może zainspirować twórcę. Mam nadzieję, że będą 
kolejne edycje pleneru” – powiedział pomysłodawca i 
organizator przedsięwzięcia Adam Pochopień. Udział 
w plenerze wzięli: Urszula Mosur, Ewa Niemiec, Ewa 
Pochopień, Grażyna Stępniewska-Szynalik, Jerzy Suder, 
Maria Tomal, Piotr Wicher oraz Adam Pochopień.

dokończenie ze str.1

„Daj poczytać!”
Rosnące zainteresowanie krakowian akcją „Wystaw książki! Daj poczytać!” sprawiło, że organizatorzy po-

mimo zakończenia akcji na ten rok postanowili, że ci, którzy podczas jesiennych porządków zdecydują się na 
posprzątanie w biblioteczce i przekazanie niepotrzebnych książek bibliotekom, będą mieli okazję nadal to 
zrobić. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. (012) 646 23 06 w godz. 6.00 - 14.00 i umówić się z pracownikami MPO 
na odbiór książek bezpośrednio z mieszkania.

Dzielnica iX Łagiewniki • Borek FaŁęcki
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I. Poszczególni pracownicy Biura Rzecznika z upoważ-
nienia Rzecznika udzielają porad prawnych oraz prowa-
dzą obsługę spraw wnoszonych przez Konsumentów do 
Rzecznika. 

II. Każdy Konsument ma prawo do uzyskania pomocy 
lub porady prawnej u Miejskiego Rzecznika Konsumen-
tów.

III. Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów 
Konsumentów można wnosić do Rzecznika bezpośred-
nio (osobiście) lub pisemnie za pośrednictwem poczty 
albo e-maila (e-maile proszę wysyłać tylko na jeden z 
podanych adresów).

IV. Telefoniczne porady konsumenckie udzielane są 
pod numerem telefonu 0 800 800 008.

(…)
VIII. Każdy Konsument, którego sprawa została wnie-

siona do Rzecznika, ma prawo uzyskania informacji o 
stanie sprawy na każdym etapie jej prowadzenia.

IX. Pomoc prawna Biura Rzecznika polega na: udzie-
laniu ustnych porad i pomocy prawnej w oparciu o 
przedstawiony materiał dowodowy, prowadzeniu po-
stępowania mediacyjnego celem ugodowego załatwiania 
procesu reklamacyjnego, kierowaniu do przedsiębiorców 
korespondencji w oparciu o dowody przedstawione przez 
Konsumenta i obowiązujące przepisy, kierowaniu spraw 

Z zasad funkcjonowania Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów

konsumenckich na drogę postępowania sądowego i re-
prezentowaniu Konsumentów przed sądami.

Miejski Rzecznik Konsumentów:
Michał Marszałek (dabrowsa@um.krakow.pl; mar-

szami@um.krakow.pl)
oraz pracownicy Biura Rzecznika:
1. Jerzy Gramatyka (gramatje@um.krakow.pl)
2. Agnieszka Bednarek (bednarag@um.krakow.pl)
przyjmują Konsumentów w następujących termi-

nach w poniedziałki w godzinach 9.30-16.30 oraz od 
wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie 
przy Al. Powstania Warszawskiego 10, Vi piętro, pokój 
615 i 617.

UWAGA!!! Na spotkanie w Biurze Rzecznika należy 
się wcześniej umówić telefonicznie (012 61 69 348) lub za 
pośrednictwem e-maila!

Miejski Rzecznik Konsumentów przyjmuje ponadto 
Konsumentów na dyżurach w siedzibach Rad Dzielnic 
Miasta Krakowa. W siedzibie Rady Dzielnicy iX (ul. 
Żywiecka 13) Miejski Rzecznik Konsumenta będzie 
pełnił dyżur 26 listopada.

Akcja  
„Sprzątanie świata”

Również przedszkolaki z zaangażowaniem sprzątały świat”

Tradycyjnie już dzieci i młodzież z naszych placówek 
oświatowych, czytelnicy biblioteki z ul. Borsuczej oraz 
mieszkańcy Dzielnicy IX włączyli się w dniach 14. i 15. 
września w ogólnopolską akcję „Sprzątanie świata”. 
Szkoły i kluby porządkowały rejony wyznaczone i do-
datkowo wybrane przez siebie. Natomiast mieszkańcy 
i czytelnicy biblioteki zbierali śmieci na terenie przez 
siebie wybranym. 

Wszyscy zaopatrzeni zostali w worki i rękawice do-
starczone przez Krakowski Zarząd Komunalny. Każda 
placówka otrzymała również plakaty i kalendarzyki 
popularyzujące ekologiczny styl życia. Worki pełne śmie-
ci składane były w wyznaczonych miejscach, a potem 
odbierane przez KZK.

Wszystkim uczestnikom akcji wyrażamy gorące po-
dziękowania.

Odpowiedzialna za akcję „Sprzątanie świata” 
Radna Dzielnicy IX Maria Słobodzian

WRZESIEŃ 2007
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Biuro Rady Dzielnicy iX Miasta Krakowa, ul. Żywiecka 13, czynne od poniedziałku do piątku
Dyżury Zarządu Rady Dzielnicy iX w siedzibie Rady przy ulicy Żywieckiej 13:

Przewodniczący Rady Adam Migdał – czwartki od godziny 12.00 do 14.00
Zastępca przewodniczącego Maria Słobodzian – wtorki od godziny 17.00 do 18.30

Członek Zarządu Anna Świerta – środy od godziny 16.00 do 17.30
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Na wyznaczonych ulicach, w poszczególnych dniach 
i miesiącach mieszkańcy mogą w godzinach 18-20 
wystawiać przed posesje zużyte meble i sprzęt AGD oraz 
inne odpady wielkogabarytowe Samochód MPO będzie 
odbierał te odpady w godzinach 20-22.

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne w Biurze 
Obsługi Klienta MPO tel. (012) 64-62-225 do 228 oraz pod 
numerami telefonów (012) 64-62-305, (012) 64-62-306, (012) 
64-62-213 oraz w siedzibach Rad Dzielnic. Akcja potrwa 
do końca 2007 roku i będzie w latach następnych kon-
tynuowana.

Na terenie naszej dzielnicy:

Akcja  
„WYSTAWKA CHODNiKOWA” 2007

Jeśli zależy Ci na osobistym kontakcie z rejonowym strażnikiem miejskim, przyjdź na dyżur strażnika w siedzi-
bie Dzielnicy IX przy ulicy Żywieckiej 13. 

Możesz uzyskać pomoc, radę lub poprosić o interwencję z zakresu działań Straży Miejskiej.

Najbliższy dyżur strażnika miejskiego 21 listopada 2007 r. (środa) w godz. 16.00 – 17.00.

Bliżej mieszkańców
DYŻUR STRAŻNiKA MiEJSKiEGO  
W SiEDZiBiE RADY DZiELNiCY iX

LiSTOPAD – II czwartek tj. 8 XI 2007 r. ulice:
Do Wilgi, Borsucza, Cegielniana, Odrzańska, 

Kołobrzeska, Kędzierzyńska, Ciesielska, Zbrojarzy, 
Łukasińskiego, Ruczaj od Turonia do kładka na rzece 
Wildze, Turonia do Zbrojarzy, Irysowa, Goplana, 
Strąkowa

GRUDZiEń – II czwartek tj. 13 XII 2007 r. ulice:
Montwiła - Mireckiego, Żywiecka, Kościuszkowców, 

Zdunów, Niemcewicza, Zaborze, Światowida, Gajowa, 
Podhalańska, Łuczyńskiego, Goryczkowa, Orzechowa 
róg Sielskiej, Jagodowa


