Marian Poślednik ur. 02.08.1959 r. w Pasierbach, absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Praca zawodowa. Całe życie zawodowe i społeczne poświęcił rolnictwu, wsi i rozwojowi
społeczności lokalnych. Rozpoczął pracę zawodową jako specjalista w Zakładzie Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin w Smolicach. Od początku powstania lokalnego samorządu, od 1990 do 1998
r. przez dwie kadencje pełnił funkcję Wójta Gminy Pępowo. W 1997 r. został wybrany znaczącą
ilością głosów głównie mieszkańców powiatu gostyńskiego na Posła do Sejmu RP, gdzie zasiadał
do roku 2001. Czynnie uczestniczył w pracach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inicjator
powołania

Międzygminnego

Związku

Turystycznego

„Wielkopolska

Gościnna”,

gdzie

nieprzerwanie od 2002 r. pełni rolę Przewodniczącego Zarządu. W latach 2006 – 2008 sprawował
funkcję Członka Zarządu Stadniny Koni Racot sp. z.o.o. Od 2009 r. związał się zawodowo ze
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” gdzie sprawuje funkcję
Prezesa Zarządu. Polityka. Zaangażowany w działalność opozycyjną jeszcze w trakcie studiów na
Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Prowadził działalność na rzecz zmian politycznych i ustrojowych
od 1980 r. w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, a następnie od 1989 r. w Komitetach
Obywatelskich. Od 1990 r. zawsze, kiedy startował w wyborach samorządowych wybierany do
Rady Gminy w Pępowie. Rolę radnego Gminy Pępowo sprawował przez 3 kadencje, a od 2002 r.
dwukrotnie został radnym Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego, pełnił funkcję
Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Pomysłodawca i współzałożyciel
Samorządowego Komitetu Wyborczego Ziemi Gostyńskiej.
Organizacje pozarządowe. Ma ogromne doświadczenie w działalności nie tylko politycznej
i samorządowej, ale także w organizacjach pozarządowych działających zarówno lokalnie jak
i na terenie całego kraju. Współorganizował i jest członkiem stowarzyszenia Centrum Rozwoju
Gminy Pępowo. Uczestniczył w opracowaniu koncepcji i organizacji Stowarzyszenia Wspierania
Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego W latach 2000 – 2009, był członkiem zarządu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Fundacja wspierała działania samorządów i
organizacji pozarządowych na terenie powiatu gostyńskiego. W latach 1998 do 2003 członek
zarządu Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Współzałożyciel i Prezes Zarządu
Wielkopolskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego. Inicjator powołania Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Gościnna Wielkopolska” w celu wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej
na obszarach wiejskich w tym gmin położonych na terenie powiatu gostyńskiego. Pomysłodawca
programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi realizowanego przez samorządy i organizacje pozarządowe
Województwa Wielkopolskiego, z którego również korzystają wsie powiatu gostyńskiego. Za swoją
dotychczasową działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich odznaczony w 2008 r. przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczeniem Zasłużony dla Rolnictwa. W ostatnim okresie jako
radny Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego zaangażowany na rzecz budowy
obwodnicy Gostynia na drodze 434 oraz odbudowy małej retencji na obszarze południowo –
zachodniej Wielkopolski.

