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Wizyta gości zza oceanu
Urząd Miejski w Puszczykowie podejmował nieco-

dziennych gości. Na zaproszenie pani burmistrz Małgo-
rzaty Ornoch-Tabędzkiej, Puszczykowo odwiedził ame-
rykański samorządowiec, menedżer miasta DuPont ze 
Stanu Washington (USA), Bill McDonald z małżonką.

Państwo McDonald, ciekawi przebiegu spotkań 
Rady Miasta, wzięli udział w sesji absolutoryjnej w dniu 
25.04.2007. Po sesji amerykański gość spotkał się z rad-
nymi i zainteresowanymi mieszkańcami, aby na podstawie 
własnej praktyki samorządowej opowiedzieć o roli lidera 
w społeczności lokalnej i systemie samorządowym w USA.

Z inicjatywy pani burmistrz, 26 kwietnia Bill McDonald 
poprowadzi w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopol-
ski w Poznaniu warsztaty szkoleniowe, dzieląc się z samo-
rządowcami z Wielkopolski wiedzą na temat różnych aspek-
tów zarządzania miastami w USA i praktycznych możliwości 
przeniesienia najlepszych rozwiązań na grunt Polski.

W poniedziałek 30 kwietnia, skrócony wykład 
powtórzy dla pracowników puszczykowskiego urzę-
du, na który bardzo serdecznie zapraszamy również 
mieszkańców miasta. Spotkanie odbędzie się w sali 
sesyjnej urzędu miejskiego o godzinie 16.00.

William (Bill) McDonald pracuje w strukturach samorzą-
dowych Northwest w USA od 38 lat. Stanowisko mena-
dżera miasta DuPont (7 400 mieszkańców) w Stanie Wa-
shington piastuje od maja 2003. Wcześniej, przez wiele lat 
pełnił funkcję menadżera w mieście Snohomish WA (8500) 

19 kwietnia w Domu Kultury 
w Mosinie odbyła się inna podnio-
sła uroczystość. Jubileusz stulecia 
istnienia obchodził Gospodarczy 
Bank Spółdzielczy (GBS) w Mosinie. 
Wykład podsumowujący działal-
ność Banku w latach 1907-2007 
był prawdziwą lekcją historii pol-
skiej spółdzielczości i miejsc, dla 
których gospodarczym centrum 
była Mosina. W pięknych słowach 

i ze swadą przypominał fakty i wspominał ludzi 
obecny Prezes Banku Przemysław Pilarski.

Założycielami Banku Ludowego w Mosinie były znane i sza-
nowane postaci: ksiądz Piotr Wawrzyniak i proboszcz Erazm 
Kałkowski, ludzie, dla których banki ludowe i spółki handlowe 
były bastionami polskości w zaborze pruskim. Bank, w swojej 
stuletniej historii przeżywał momenty trudne i chwile świetno-
ści. Opisano je wszystkie w pięknej, jubileuszowej publikacji, 
najwięcej miejsca poświęcając ludziom, którzy go tworzyli. Za-
szczytne miejsce wśród nich zajmuje Henryk Kołtoniak, pusz-
czykowianin, przez wiele lat pełniący funkcję prezesa Banku. 
Do Puszczykowa GBS zawitał w 1971. Mimo, że od 
tego czasu swoje siedziby w mieście utworzyły dwa 
inne banki, Gospodarczy Bank Spółdzielczy, poprzez 
swoją historię i szacunek dla klientów, pozostaje dla 
Urzędu Miasta i dla wielu mieszkańców, stałym i uzna-
nym partnerem  (o.-es)

100-lecie Gospodarczego Banku Spółdzielczego

Państwo McDonald

oraz Clatskanie (18 000), OR. W swojej karierze zawodo-
wej pracował również jako komisarz w Columbia County 
Oregon i w firmie konsultingowej The Prothman Company 
z Seattle, WA, współpracującej z samorządami.

Pan McDonald jest członkiem Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Menedżerów (ICMA) oraz Stowa-
rzyszenia Menedżerów Stanu Washington (WCMA), 
w którym przez wiele lat zasiadał w zarządzie. Spo-
łecznie pracuje również w Komisji Podatków i Finan-
sów Ligi Miast Stanu Oregon.  (o.-az)
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Wręczenie Platynowej Odznaki GBS Henrykowi Kołtoniakowi.


