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Maciej Malarczyk obsługuje Aeroklub
Leszczyński, który ma około dwudziestu
szybowców. Prowadzi przeglądy i naprawy
w Aeroklubie w Nowym Targu. Nieodpłatnie
zajmuje się dwoma szybowcami kadry na-
rodowej. Obsługuje około 70 procent szy-
bowców prywatnych, a to jest prawie sto
maszyn. Ma klientów w Ostrowie, Olsztynie,

Wrocławiu, bardzo dużo w Nie-
mczech. Kilka tygodni temu na
leszczyńskie lotnisko przyleciał
samolot z Monachium. Rozłożyli
go, przywieźli do Kociug i napra-
wili. Klient odleciał maszyną "jak
nową". Czasem pan Maciej sam
leci samolotem do klientów. Oso-
biście naprawia elementy obcią-
żeniowe. Od tego zależy
bezpieczeństwo lotu. A obsługuje
60 typów szybowców. Każda
część do nich, nawet najmniejsza
śróbka, musi mieć atest. Pan Ma-
ciej z pełnym przekonaniem mówi,
że w jego pracy na pierwszym
miejscu jest jakość, potem cena, a
na końcu czas. Robi się tak długo,
jak wymaga tego naprawa czy
przegląd.

- Do tego ostatniego wypadku
zabrałem moich pracowników -
wyjaśnia. - Oczywiście mieli mi
pomóc, ale chciałem też, by zoba-
czyli co mogłoby się stać gdyby
zaniedbali cokolwiek w pracy. Ich
ignorancja mogłaby kosztować
ludzkie życie.

W firmie pracuje trzech męż-
czyzn. Zawodu uczyli się od pod-
staw. Jeden z nich jest stolarzem,
ale do tej pracy ma smykałkę. To
warunek żeby zostać w firmie dłu-
żej. Drugi jest tu już 9 lat. Trzeci
zaczyna praktykować.

W warsztacie zobaczyłam
"znajomy" szybowiec. Okazuje
się, że jest to maszyna, która stała
na cokole niedaleko leszczyń-
skiego dworca. Budowlańcy ude-
rzyli w niego koparką i uszkodzili.
Teraz dostaje nowy wygląd. Bę-
dzie naprawiony i wyczyszczony. I
oczywiście wróci na swoje
miejsce.

W czasie mojej wizyty w firmie
Macieja Malarczyka od rana "ury-
wały się" telefony. Klienci umawiali
się na spotkania, pytali o tech-
niczne detale, oczekiwali na przy-
jazd. Tego dnia pan Maciej
wybierał się jeszcze do Konina.
Zastanawiałam się, kiedy ma czas
dla rodziny. Bo przecież w Kąkole-
wie ma żonę, córeczkę i syna.
Przy okazji dowiedziałam się, że
synek już opowiada, jak tata "ra-
tuje" jego samoloty. Kto wie, może
przejmie pasję od taty?

Przez dwa tygodnie firma była
zamknięta. Pracownicy równo-
cześnie dostali urlopy. Pan Maciej
miał wtedy czas wyłącznie dla bli-
skich.
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