
PROTOKÓŁ  Nr I/10
z obrad I Sesji Rady Gminy Nowy Duninów

w dniu 01 grudnia 2010 roku.

Sesja Rady Gminy Nowy Duninów rozpoczęła się o godzinie 1200.
W obradach I (pierwszej) sesji Rady Gminy Nowy Duninów udział brali Radni Rady 
Gminy Nowy Duninów, Sołtysi oraz zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności . 

W obradach ponadto udział wzięli:
- Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej  Pani Ewa Romańska, 
- Wójt Gminy Pan Mirosław Krysiak, 
- Z-ca Wójta Pan Leszek Podkański, 
- Sekretarz Gminy Pani Teresa Szymańska,
- Skarbnik Gminy Pani Alina Szymkowiak. 
- Radca Prawny Gminy Pan Sylwester Wnukowski.

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, co stanowi quorum 
przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy . 

Do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym obradom  I (pierwszej) Sesji Rady Gminy przewodniczył radny senior – Pan 
Bolesław Szymański .   

Przewodniczący  obrad sesji radny Pan Bolesław Szymański otworzył pierwszą sesję 
Rady Gminy VI kadencji powitał  wszystkich uczestników, stwierdził  prawomocność 
obrad . 

Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy 
poprzedniej kadencji, Przewodniczący obrad przystąpił do jego realizacji .

Ad.  2  Wręczenie  zaświadczeń  przez  Przewodniczącą  Gminnej  Komisji 
Wyborczej w Nowym Duninowie o wyborze Radnych . 

Pani Ewa Romańska Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej poinformowała o 
pracy  Gminnej  Komisji  oraz  o   przebiegu  wyborów,  pogratulowała  Wójtowi  Panu 
Mirosławowi  Krysiakowi  ponownego  wyboru  na  stanowisko  Wójta  Gminy  Nowy 
Duninów, pogratulowała radnym wyboru na funkcję radnego . 
Następnie  Przewodnicząca  Gminnej  Komisji  Wyborczej  Pani  Ewa  Romańska 
wręczyła  radnym zaświadczenia o ich wyborze na funkcję  Radnego . 

− Pan  Sylwester  Wnukowski  Radca  Prawny  Gminy  wyjaśnił,  że  zgodnie  z 
przepisami prawnymi Pan Mirosław Krysiak Wójt Gminy, wybrany ponownie na 
Wójta  na dzisiejszej sesji nie złoży ślubowania, ponieważ zgodnie z art. 29a ust. 
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, sesja na której Wójt 
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ma złożyć  ślubowanie,  powinna zostać zwołana przez przewodniczącego rady 
nowej kadencji, na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 
wyborów wójta.

Ad. 3  Złożenie ślubowania przez radnych.

Przewodniczący Obrad  Sesji  Pan Bolesław Szymański  poinformował o zasadach 
ślubowania, a następnie odczytał rotę ślubowania –  treść ślubowania:
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki  

radnego sprawować godnie, rzetelnie i  uczciwie,  mając na względzie dobro mojej  

gminy i jej mieszkańców” . 

Po  odczytaniu  roty   wywołani  kolejno  z  listy  radni  powstając  wypowiadali  słowo 
„Ślubuję”   dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”  .
Ślubowanie złożyli wszyscy radni .
                                                             
Ad. 4  Przyjęcie porządku obrad  sesji. 

Przewodniczący Obrad Sesji  pan Bolesław Szamański  zapytał , czy są uwagi lub 
inne propozycje do proponowanego porządku obrad . 
- Nie zgłoszono zmian ani uwag do proponowanego porządku obrad . 
 
Przewodniczący Obrad Sesji poddał pod przegłosowanie proponowany porządek 
obrad sesji .
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie porządek obrad przyjęła . 
W głosowaniu udział brało 15 radnych 
Wynik głosowania : 
            Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych 
            głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
Przewodniczący Obrad  stwierdził , że porządek obrad został przyjęty .

Przyjęty porządek obrad  
1. Otwarcie sesji 
2. Wręczenie zaświadczeń przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w 

Nowym Duninowie o wyborze Radnych . 
3. Złożenie ślubowania przez radnych .
4. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

  5.  Wybór Przewodniczącego Rady Gminy . 
- zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy 
- prezentacja (wystąpienia) kandydatów  . 
- powołanie Komisji Skrutacyjnej . 
- przeprowadzenie tajnego głosowania ,
- podjecie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego . 

  6.  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy . 
- zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
- prezentacja (wystąpienie) kandydatów , 
- powołanie Komisji Skrutacyjnej .\, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania , 
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- podjecie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego .
 7.  Poinformowanie Rady o stanie budżetu gminy . 

     8.  Sprawy różne . 
  9.  Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy . 

Ad.  5  Wybór Przewodniczącego Rady Gminy  

Przewodniczący  Obrad  Pan  Bolesław  Szymański  poprosił  radnych  o  zgłaszanie 
kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy . 
- Radny Bolesław Szymański  zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Pietrzaka. 
Pan Andrzej Pietrzak wyraził zgodę na kandydowanie . 
Więcej kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy nie zgłoszono . 
Przewodniczący Obrad Pan Bolesław Szymański zgłosił wniosek o zamknięcie listy 
kandydatów  na  Przewodniczącego  Rady  Gminy,  zgłoszony  wniosek  poddał  pod 
głosowanie .                                                                                                   
    Rada Gminy w głosowaniu jawnym,  jednogłośnie przegłosowała zamknięcie listy. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
           Za zamknięciem listy głosowało – 15 radnych 
           głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
  
Przewodniczący Obrad poprosił kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy  Pana 
Andrzeja Pietrzaka o zaprezentowanie swojej kandydatury.
Wypowiedź kandydata na przewodniczącego Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzaka:

Szanowni Państwo, mam 49 lat, wykształcenie zawodowe.
Pracę  w  samorządzie  rozpocząłem  w  1990  roku,  wtedy  mieszkańcy  Nowego 
Duninowa powierzyli  mi mandat radnego. Mam zaszczyt ten mandat piastować już 
szósta kadencję.

Przez  prawie  20  lat  pracy  w  samorządzie,  z  małymi  przerwami,  pełniłem 
funkcję z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, funkcję Członka Zarządu, z-cy Wójta 
Gminy a w ostatniej kadencji przewodniczącego rady Gminy.

Ze  swojej  strony  mogę  Państwa  zapewnić,  że  gdy  zostanę  wybrany  na 
przewodniczącego,  będzie  kontynuowana  praca  bardzo  podobna  jak  w  kadencji 
poprzedniej.  Dobra  współpraca  z  Wójtem  Gminy,  z  jednostkami  podległymi, 
szkołami,  księżmi,  a  także  liczę  na  dobrą,  rzetelna  współpracę  ze  wszystkimi 
radnymi.

Przewodniczący  obrad  Pan  Bolesław  Szymański  poinformował,  że  wybory 
Przewodniczącego  Rady  Gminy  odbywają  się  w  głosowaniu  tajnym,  w  tym  celu 
należy powołać Komisje Skrutacyjną .
Przewodniczący Obrad zaproponował powołać 3 osobową  Komisję Skrutacyjną . 

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych : 
- Pana Grzegorza Śpiegowskiego . 
- Pana Sławomira Waćkowskiego , 
- Panią  Ewę Kowalak 
Wszyscy radni zgłoszeni do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na prace w Komisji . 
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Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie przyjęcie składu Komisji Skrutacyjnej 
    Rada  Gminy  w  głosowaniu  jawnym,  jednogłośnie  przyjęła  skład  Komisji 
Skrutacyjnej . 
W głosowaniu udział brało 15 radnych 
Wynik głosowania : 
          Za przyjęciem składu osobowego Komisji głosowało – 15 radnych , 
          głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było , 
Przewodniczący obrad stwierdził , że skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty . 
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej  została Pani Ewa Kowalak. 
Komisja przygotowała zasady  głosowania  ( zasady głosowania stanowią załącznik 
do niniejszego protokółu) i przedstawiła je Radzie .
Komisja  przygotowała  karty  do  głosowania  tajnego  w  sprawie  wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy . 
Na  karcie  zostało  umieszczone  imię  i  nazwisko   kandydata  tj.  Pana  Andrzeja 
Pietrzaka 
Karty do głosowania zostały opatrzone pieczątką „Rada Gminy Nowy Duninów „ 
    Komisja  wyjaśniła zasady głosowania,  po dokonaniu głosowania przez radnych, 
i wrzuceniu kart do urny  Komisja Skrutacyjna przystąpiła do podliczenia głosów  . 
Po ustaleniu wyników głosowania przez Komisję , Komisja sporządziła protokół . 
    Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  Pani  Ewa Kowalak   odczytał  protokół  z 
ustalenia  wyników  wyboru  informując  że  Przewodniczącym  Rady  Gminy  został 
wybrany - Pan Andrzej Pietrzak   ( protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty tajnego 
głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokółu . 

    Przewodniczący obrad Pan Bolesław Szymański pogratulował Panu Andrzejowi 
Pietrzakowi, wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Duninowie i życzył 
owocnej pracy,  następnie poprosił  Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja 
Pietrzaka o dalsze prowadzenie obrad sesji . 

    Pan  Andrzej  Pietrzak  Przewodniczący  Rady  Gminy  podziękował  radnym  za 
zaufanie  i  wybór  na  Przewodniczącego  Rady  Gminy  a  następnie  podjął  dalsze 
prowadzenie  obrad sesji . 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak odczytał uchwałę Rady Gminy w 
sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Duninów , który 
został wybrany w tajnym głosowaniu . 

Ad. 6  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak poprosił  radnych o zgłaszanie 
kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy .
    Radny Andrzej  Pietrzak zgłosił   kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy radnego Bolesława Szymańskiego  . 
       Pan Bolesław Szymański wyraził zgodę na kandydowanie . 
Radny Sławomir Waćkowski  zgłosił  kandydaturę Pani Ewy Kowalak .

Pani Ewa Kowalak wyraziła zgodę na kandydowanie . 
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zamkniecie listy kandydatów . 
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Wniosek  o  zamknięcie  listy  Kandydatów  na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy 
Przewodniczący Rady  Pan Andrzej Pietrzak poddał pod głosowanie .
Rada  Gminy  w  głosowaniu  jawnym,  jednogłośnie  przegłosowała  zamknięcie  listy 
kandydatów na Wiceprzewodniczącego. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
           Za zamknięciem listy głosowało – 15 radnych 
           głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poprosił  kandydatów  o  zaprezentowanie  swojej 
kandydatury . 
Pani Ewa Kowalak  poinformowała:

Pracuję jako pedagog w szkole od 27 lat, mam lat 46.
Po raz pierwszy jestem wybrana jako radna tej  gminy,  to środowisko jest  mi 
znane.  Jeżeli  obdarzycie  mnie  Państwo  zaufaniem  jako  wiceprzewodnicząca 
Rady Giny,  postaram się sprostać wszelkim wymaganiom, żeby współpraca z 
Radą i Przewodniczącym Rady Gminy układała się pomyślnie, żeby mieszkańcy 
gminy byli zadowoleni z działań Rady i żeby w przyszłości obdarzyli nas jeszcze 
większym zaufaniem po czteroletniej kadencji. 
Jestem  osobą  aktywną,  zaangażowaną,  chętną  do  prac  społecznych,  lubię 
czytać  przepisy  prawa,  dobrze  się  w  nich  odnajduję  i  będę  w  tym  zakresie 
pomagała Przewodniczącemu i Radnym Rady Gminy. 

Pan Bolesław Szymański poinformował:
Mam 67 lat i mieszkam w Brwilnie Dolnym, obecnie jestem na emeryturze.
Jeśli  zostanę  wiceprzewodniczącym  Rady  Gminy,  będę  dążył  do  właściwej  
współpracy z Przewodniczącym Rady, Wójtem Gminy, będę się starał działać  
zgodnie ze Statutem Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.  Będę pomagał  w  
kwestiach  trudnych,  czyli  tam  gdzie  jest  człowiek,  żeby  pomagać  tym  
najsłabszym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował  ,  że w związku z tym ,  że Pani  Ewa 
Kowalak kandyduje na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, nie może być w Komisji 
Skrutacyjnej  należy  wybrać  ponownie  skład  Komisji  Skrutacyjnej  do  ustalenia 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy . 

Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych : Pana Sławomira Waćkowskiego, 
Pana Grzegorza Śpiegowskiego i Pana Piotra Kijka . 
Wszyscy kandydaci  wyraził zgodę na pracę w komisji . 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak  poddał pod głosowanie przyjęcie 
składu  osobowego  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru 
Wiceprzewodniczącego w składzie:  

Pan Sławomir Waćkowski,  Pan Grzegorz Śpiegowski, Pan Piotr Kijek . 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej 
W głosowaniu udział brało 15 radnych 
Wynik głosowania : 
             Za przyjęciem składu komisji głosowało – 15 radnych ,
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             głosów przeciwnych i wstrzymujących się  – nie było ,          
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Sławomir Waćkowski.
Komisja przygotowała zasady  głosowania ( zasady głosowania stanowią załącznik 
do niniejszego protokółu) i przedstawiła je Radzie .
Komisja  przygotowała  karty  do  tajnego  głosowania  w  sprawie  wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy . 
Na  karcie  do  głosowania  zostały  umieszczone  imię  i  nazwisko   kandydatów   w 
porządku alfabetycznym . 
Karty do głosowania zostały opatrzone pieczątką „Rada Gminy Nowy Duninów „ 
    Komisja  wyjaśniła zasady głosowania,  po dokonaniu głosowania przez radnych, 
i wrzuceniu kart do urny  Komisja Skrutacyjna przystąpiła do podliczenia głosów  . 
    Po ustaleniu wyników głosowania przez Komisję, Komisja sporządziła protokół . 
    Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Sławomir Waćkowski  odczytał protokół 
z ustalenia wyników wyboru informując że Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został 
Pan Bolesław Szymański uzyskawszy bezwzględną większość  głosów .
(protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty tajnego głosowania stanowią załącznik do 
niniejszego protokółu) .                                                          
     Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak odczytał uchwałę w sprawie 
stwierdzenia  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy   Nowy  Duninów  który 
został wybrany w tajnym głosowaniu .

Ad. 7  Informacja o stanie budżetu gminy.  

Wójt  Gminy  Pan  Mirosław  Krysiak  poprosił  Panią  Alinę  Szymkowiak  Skarbnika 
Gminy o złożenie informacji Radzie Gminy o stanie budżetu .
      

Pani Alina Szymkowiak przedstawiła ustną informacje o stanie budżetu gminy 
Nowy Duninów na dzień 21 listopada 2010 roku.

Dochody:    

         Planowane:     Wykonane: 
      12.352.428 zł, 10.948.291,31 zł  co stanowi  88,63%

dochody bieżące:         9.460.909 zł, 
dochody  majątkowe:      2.891.919 zł.

Wydatki:

       14.320.903.63 zł, 12.551.611,59 zł, co stanowi 87,64%
wydatki bieżące          9.475.003,65 zł,   7.998.846,90 zł, co stanowi 84,42 %
wydatki majątkowe           4.845.900 zł.   4.552.764,69 zł. co stanowi 93,95%

Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2010 roku wyniesie – 4.104.000zł.

Wójt Gminy Pan Mirosław Krysiak dodatkowo poinformował, że nasza gmina 
ma bardzo niski budżet i potrzebne nam są środki na kolejne inwestycje. 
W tej chwili złożyliśmy trzy wnioski:
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1. na odbudowę stawów w Nowym Duninowie, 
2. na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym 

Duninowie,
3. na budowę pełnowymiarowego boiska w Nowym Duninowie.

W dalszym  ciągu  kontynuowane  będą  inwestycje  takie  jak  budowa  kanalizacji  w 
Brwilnie Dolnym – część Woli Brwileńskiej,  czy rozbudowa oczyszczalni w Nowym 
Duninowie, i dlatego wydatków będzie bardzo dużo. Aby wprowadzać kolejne, dobre 
rozwiązania dla mieszkańców gminy Nowy Duninów, żeby dołożyć potrzebne kwoty 
do realizacji inwestycji, wspieramy się pożyczkami, czy zaciągniętymi kredytami na 
pokrycie deficytu budżetowego. 
Następnie pogratulował  Radnym wyboru do Rady Gminy Nowy Duninów, tego że 
mieszkańcy  gminy  obdarzyli  wszystkich  radnych  zaufaniem.  Powiedział,  że 
wspólnym interesem zarówno Radnych jak i Wójta Gminy jest to aby gmina, tak jak 
do tej pory bardzo dynamicznie się rozwijała. 

     Radny Wiesław Michalski zapytał pytanie ile gminę kosztuje obsługa zadłużenia, 
czy jest to liczone na bieżąco czy kwartalnie?

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik, że jeżeli chodzi o Wojewódzki Fundusz 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  –  to  dostajemy  notę  obciążającą  co 
kwartał.  W umowie  kredytowej  zapisany jest  procent  zadłużenia.  Każdy bank ma 
inne  oprocentowanie.  Gmina  ma  dwa  kredyty,  przy  każdym  kredycie  inne 
oprocentowanie.  Uzależnione to  jest  np.  od  wysokości  zaciągniętego kredytu,  od 
tego czy jest to kredyt  zaciągany po raz pierwszy czy kolejny raz. Przy jednym z 
kredytów  gmina  była  klientem  po  raz  kolejny  i  uzyskała  korzystniejsze  warunki 
zaciągnięcia kredytu. 

Następnie  głos  zabrał  Wójt  Gminy,  mówiąc  iż  zaciągnięcie  kredytu  jest 
poprzedzone  ogłoszeniem  przetargu.  W  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej są stałe zasady zaciągnięcia kredytu. Natomiast 
jeśli chodzi o zaciągnięcie kredytu bankowego – poprzedzone jest to ogłoszeniem 
przetargu  i  banki  stają  do  przetargu  oferując  określoną  wartość  jaką  chcieli  by 
zarobić udzielając kredytu. 
W przypadku naszej gminy  Bank Gospodarstwa Krajowego, dwa razy przystąpił do 
przetargu i wygrał, udzielając gminie kredytu na korzystnych warunkach. 
Pani  Skarbnik  powiedziała,  że  w  budżecie  gminy  jest  zaplanowane  sto  tysięcy 
złotych na obsługę zadłużenia i z tych pieniędzy jest to pokrywane.

Po  skończonej  wypowiedzi  Radny  Wiesław  Michalski  zadał  ponownie  pytanie: 
Mówiąc iż nie pytał o procedurę zaciągania kredytu tylko o kwotę, czy taka kwota jest 
wyliczona, ponieważ procedury zaciągania kredytu zna bardzo dobrze. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbik mówiąc iż kredyt zaciągnięty przez gminę posiada 
marżę stałą, natomiast dalsza część kwoty kredytu to wibor. Wibor jest zmienny i 
zmienia się co miesiąc. Bank co miesięcznie nalicza gminie notę obciążeniową za 
dany kredyt.  W tej chwili w budżecie gminy zabezpieczono kwotę sto tysięcy złotych 
na spłatę odsetek od kredytów.  Pani  Skarbnik zapytała  czy jest  to wystarczająca 
odpowiedź?
    
Radny Michalski podziękował za udzieloną odpowiedź. 
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Ad. 8  Sprawy różne.

    Przewodniczący Rady Gminy poinformował  o obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych przez radnych, wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
pierwsze oświadczenie majątkowe radny składa w ciągu 30 dni od dnia ślubowania,
więc  ostateczny  termin  złożenia  oświadczenia  to  30  grudnia  2010  roku. 
Oświadczenia w dwóch egzemplarzach należy złożyć : - radni do Przewodniczącego 
Rady Gminy , Przewodniczący Rady Gminy i Wójt  do Wojewody. 
Druki oświadczeń  zostały przekazane  wszystkim radnym . 
Poinformowano radnych, że nie złożenie oświadczenia w terminie powoduje pewne 
sankcje które określa ustawa o samorządzie gminnym. 
Wszystkim Radnym przekazany został  projekt budżetu gminy na 2011 rok wraz z 
projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2017.
     

Ad. 9 Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady I (pierwszej) sesji Rady Gminy 
wypowiadając słowa : Zamykam obrady I sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie. 
Obrady sesji zakończona o godz. 1415.

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowy Duninów

     /-/ Andrzej Pietrzak

Protokółowała: 
Magdalena Kalwas
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