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Nowi radni
W poprzednim numerze prezentowaliśmy dwie
osoby, które po raz pierwszy zasiadają w Radzie
Miejskiej. Dziś przybliżamy kolejnych dwóch "no-
wych" radnych - Mirosława Forszpaniaka z Kąko-
lewa oraz Jarosława Glapiaka z Łoniewa.

Mirosław Forszpaniak

Urodził się w Kobylinie, gdzie spę-
dził dzieciństwo i skończył począt-
kowe klasy szkoły podstawowej. Z
rodzicami przeprowadził się do Kąko-
lewa, gdzie ukończył szkołę podsta-
wową. Następnie zdobył zawód
tokarza i wyjechał na 2,5 roku na
szkolenie do NRD. Po powrocie do
kraju podjął pracę w leszczyńskim Ak-
wawicie, gdzie pracuje do dziś z prze-
rwą na odbycie zasadniczej służby
wojskowej.

W firmie, z którą związany jest od
lat pracował jako mechanik automa-
tyk, a obecnie jest aparatowym urządzeń destylacyjnych. Przez cztery ka-
dencje zasiadał w Radzie Pracowniczej, tam pełnił również funkcję
przewodniczącego, przez cztery lata był też przewodniczącym Rady Pra-
cowników. Został wyróżniony i odznaczony przez Ministra Rolnictwa od-
znaką "Zasłużony dla rolnictwa". Od 1991 r. jest prezesem OSP Akwawit.
Na tym polu działalności został wyróżniony odznaką wzorowy strażak.
Otrzymał też złoty, srebrny i brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa.
Przez osiem lat był prezesem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,
za co został wyróżniony złotą odznaką TKKF.

A w Kąkolewie znany jest z pasji do piłki nożnej. Był założycielem klubu
"Błękitni" Kąkolewo i od początku jego istnienia, czyli od grudnia 2007 r.,
jest kierownikiem drużyny. Do czasu wyboru na radnego Rady Miejskiej
był sekretarzem Zarządu klubu.

Wspomina jak z przyjaciółmi pracował w czynie społecznym przy za-
kładaniu boiska LZS Kąkolewo, jak nawozili i wyrównywali ziemię, jak usy-
pywali wały, które służą za trybuny.

Mirosław Forszpaniak jest też członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kąkolewie, gdzie doradza w przygotowaniach do zawodów sportowo -
pożarniczych. Udziela się też w prowadzeniu festynów oraz turniejów
sportowych.

Prywatnie - szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci oraz dziadek półto-
rarocznej Oliwii. Hobby pana Mirosława jest piłka nożna, żużel i jazda na
rowerze. Przejechał już sześć maratonów (po 90 km każdy).

Do startu w wyborach namówili go znajomi, którzy wiedzą, że jeśli się
w coś angażuje, to całym sercem. 

- Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim, którzy mi za-

ufali i oddali na mnie głos. Przyznaję, że dla mnie samego wynik wyborów

był zaskakująco wysoki. Tym bardziej czuję się zobowiązany, by spełnić

oczekiwania wyborców - mówi Mirosław Forszpaniak.
Pan Mirosław w radzie jest zastępcą przewodniczącego Komisji

Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.

Jarosław Glapiak

Związany jest z Łoniewem od uro-
dzenia. Tam się urodził, spędził dzie-
ciństwo. Przedszkole, szkołę
podstawową i gimnazjum ukończył w
Kąkolewie. Następnie w Zespole
Szkół Budowlanych w Lesznie zdobył
tytuł technika rolnika. Od najmłod-
szych lat pomagał rodzicom w pro-
wadzeniu gospodarstwa rolnego w
Łoniewie. W 2008 r. rodzice przepi-
sali na syna swoją firmę, od siedmiu
lat pan Jarosław gospodaruje na
swoim.

Jarosław Glapiak udziela się w
pracy społecznej. Pomaga przy orga-
nizacji dożynek, zabaw. Wprawdzie
nie jest członkiem Rady Sołeckiej, ale
do tej Rady należy tata, więc kiedy tylko trzeba pomocy, to syn chętnie
nią służy. Jest też członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniewie.

Hobby pana Jarosława są podróże, lubi podziwiać piękne krajobrazy.
Jako rolnik ma możliwość je tworzyć. Kilka lat temu na polu zasiał sło-
neczniki. Kiedy rośliny zakwitły nie było człowieka, który przejeżdżając
obok, nie zwróciłby uwagi na piękny widok dużych żółtych kwiatów na tle
wody Jeziora Łoniewskiego. Fotografia uwieczniająca ten widok zdobi
także korytarz budynku Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej.

Pan Jarek pasjonuje się grą w siatkówkę - lubi oglądać mecze, ale też
pograć ze znajomymi.

Wystartował w wyborach z powodu rodzinnych przekonań i tradycji. W
radzie przed laty zasiadał bowiem dziadek pana Jarosława oraz dwóch
wujków.

- Spróbowałem swoich sił i się udało - mówi. - Dziękuję zatem wybor-

com za oddanie na mnie głosu, dziękuję wszystkim za liczny udział w wy-

borach, dziękuję ludziom, którzy tworzyli Komitet Wyborczy Jarosława

Glapiaka.

Jako radny pan Jarosław chciałby równości dla każdej miejscowości,
żeby wszyscy mieszkańcy całej gminy, niezależnie od tego na którym
krańcu gminy mieszkają, byli traktowani równo.

- Myślę, że jest to możliwe, szczególnie wtedy, kiedy my, radni bę-

dziemy ze sobą współpracować. Jeśli będziemy zgrani, to możemy osiąg-

nąć wyznaczone cele - mówi.

Pan Jarosław Glapiak jest zastępcą przewodniczącego Komisji Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komisji Oświaty, Kultury i
Zdrowia.
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