Stanisław Glonek (pośmiertnie)
Urodził się 25 września 1938 r. w miejscowości Grabina, zmarł 27 maja 2003 r. Po ukończeniu
Szkoły Zawodowej w Blinie powiat Włocławek, zamieszkał w 1956 r. w okolicach Jeleniej Góry,
gdzie w Hutach Szkła „JULIA” w Szklarskiej Porębie uczył się zawodu hutnika i zdobnika szkła. Do
Ponieca w powiecie gostyńskim przyjechał w 1968 roku. To tutaj, w 1968 r. otworzył zakład
rzemieślniczy- hutę szkła kryształowego, w której zatrudnił 10 pracowników. W roku 1970 nabył w
Poniecu przy ulicy Krobska Szosa nieruchomość, na której od podstaw zbudował i uruchomił hutę
szkła kryształowego wraz ze szlifiernią. Następnie w latach 1990-1993 zbudował hutę szkła
sodowego, gdzie zatrudnienie znajdowało około 160 osób. Oprócz prowadzenia działalności
gospodarczej zajmował się również działalnością społeczną. Działał jako aktywny członek Cechu
Rzemiosł Różnych oraz był członkiem Zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Rzemieślniczej w
Gostyniu. Należał do Stronnictwa Demokratycznego, gdzie pełnił funkcje członka Zarządu
miejscowego Koła SD. W latach 1988 - 1990 był radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy Poniec,
gdzie pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady. W roku 1990 został wybrany radnym Rady
Miasta i Gminy Poniec. Radni doceniając jego wieloletnie doświadczenie i autorytet, jakim cieszył
się wśród mieszkańców gminy, wybrali Pana Glonka na członka Zarządu Miejskiego. Jako radny i
członek Zarządu, założył Komitet Współpracy z Zagranicą. Efektem tych działań było między
innymi nawiązanie współpracy przez Gminę Poniec z Gminą Linden w Holandii. Ponadto jako
radny pracował na rzecz rozwoju placówek oświatowych, ochrony środowiska, rozwoju kultury, a w
szczególności miejscowych podmiotów gospodarczych, które były jedyną szansą do tworzenia
miejsc pracy w okresie likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych i już wówczas występującym
wysokim bezrobociem. Pan Glonek był szanowanym obywatelem - członkiem społeczności
lokalnej, współzałożycielem i sponsorem „Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry Dętej”, która działała
przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Poniecu. Dotował również działalność klubów
sportowych nie tylko w Poniecu, ale również w Gostyniu. Z własnej inicjatywy pobudował ponad
3.000 m2 chodnika z kostki brukowej w Poniecu przy ul. Bojanowskiej, Krobskiej Szosie oraz wokół
kościoła parafialnego. Finansował również prace związane z renowacją figury Serca Jezusowego
przy kościele w Poniecu. Ponadto pomagał finansowo miejscowym stowarzyszeniom i
organizacjom społecznym oraz współfinansował remont miejscowego szpitala dla przewlekle
chorych.
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samochodowych oraz sprzętu dla Policji, a także Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Gostyniu przy zakupie sprzętu pożarniczego.

