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Z telewizorem pod pachą
Kiedy podczas odbywających się w Pawłowicach w 1977 roku dożynek centralnych zobaczył po raz
pierwszy polski kolorowy telewizor Jowisz, przywieziony tam specjalnie do pokoju hotelowego za-
proszonego na dożynki Edwarda Gierka, to przecierał oczy z wrażenia. A trzeba dodać, że laikiem w tej
dziedzinie nie był. Naprawa sprzętów elektronicznych, głównie telewizorów była jego fachem. 

Zbigniew Pilc z Osiecznej od 31
lat prowadzi własną firmę i mówi,
że niewiele jest dziedzin, w których
tak dynamicznie zmienia się cha-
rakter i rodzaj wykonywanych
prac.

Pan Zbyszek z wykształcenia
jest technikiem - elektronikiem. Po
szkole przez dwa lata pracował w
telekomunikacji w Lesznie, potem
przez rok był głównym mechani-
kiem w Gminnej Spółdzielni "Sa-
mopomoc Chłopska" w Osiecznej,
a następnie w latach 1976 - 1983
był kierownikiem wydziału łączno-
ści w Komendzie Wojewódzkiej
Milicji w Lesznie.

W styczniu 1984 roku założył
własną firmę "Tele i radiomecha-
nika".

- Zajmowałem się głównie na-

prawą radioodbiorników i telewizo-

rów. Pracy było sporo, ciągle coś

się psuło - wspomina Zbigniew
Pilc - w latach dziewięćdziesiątych

naprawiałem już głównie telewi-

zory i centrale telefoniczne i prze-

strajałem przywiezione z zachodu

sprzęty elektroniczne z systemu

PAL na system SECAM. Kiedyś z

kolegą w jedną noc przestroiliśmy

około stu radioodbiorników dla

pewnej hurtowni. Pamiętam, że jak

się położyłem spać, to przed

oczami ciągle miałem te zwoje.

Pan Zbyszek wspomina też jak
czyścił głowice telewizorów, w cza-
sach kiedy na półkach brakowało

towaru, albo kiedy napoje wysoko-
procentowe można było kupić do-
piero po godz. 13.00.

- Potrzebowałem spirytus od

zaraz, bo akurat miałem magneto-

wid do naprawy, a pani w sklepie

pokazywała na zegarek i mówiła,

że sprzedać nie może przed trzy-

nastą, kupiłem więc denaturat.

Ekspedientka skwitowała to stwier-

dzeniem, że co za człowiek, że do-

czekać nie może, a mnie od tego

barwnika w denaturacie głowica w

magnetowidzie całkiem przestała

działać - wspomina ze śmiechem.
- Takie to były czasy.

Międzyczasie firma zmieniła
nazwę na "TELE-MIX" i rozsze-
rzyła działalność o montaż syste-
mów alarmowych. Właściciel
wyszkolił też kilkunastu uczniów,
większość z nich otrzymała po
szkole zatrudnienie w "TELE-MIX

- ie".
Obecnie firma nie oferuje już

naprawy telewizorów, a tym bar-
dziej radioodbiorników. Zresztą
niewielkie jest zainteresowanie
klientów tym typem działalności. 

- Instalujemy urządzenia alar-

mowe w tym alarmy włamaniowe,

pożarowe, urządzenia monitoringu

wizyjnego - kamery, rejestratory,

domofony, telefony, telefaksy, kon-

trole dostępu i sieci komputerowe,

systemy "inteligentny dom". Oferu-

jemy też naprawę, konserwację i

projektowanie sieci i urządzeń.

Obecnie w firmie "TELE-MIX"
zatrudnionych jest trzech pracow-
ników i uczeń. To oni wykonują
prace fizyczne, wykonują zlecenia.
Właściciel zajmuje się nadzorem,
projektowaniem i przygotowywa-
niem ofert do przetargów.

- Do niektórych instalacji, w

szczególności tych pożarowych

wymagane są projekty i uzgodnie-

nia z rzeczoznawcą straży poża-

rnej. Do zakładania innych

uprawnienia projektanta systemów

alarmowych czy licencja pracow-

nika zabezpieczenia technicznego.

Od 2007 roku jestem członkiem

Polskiej Izby Systemów Alarmo-

wych, w kwietniu 2014 roku otrzy-

maliśmy certyfikat "Rzetelna

firma".

Zbigniew Pilc ma wszystkie wy-
magane certyfikaty i uprawnienia
w dziedzinie teletechnika, zdoby-
cie ich wymaga jednak nieustan-
nych szkoleń. Trzeba też
opanowywać wiedzę techniczną,
bo produkty na których pracują
ciągle się zmieniają, unowocześ-
niają.

- Na początku działalności, aby

być "za pan brat" z nowinkami czy-

tałem czasopismo "Radioelektro-

nik" i "Radio" - w języku rosyjskim.

Teraz jeżdżę na kursy i szkolenia,

korzystam z internetu. - mówi Z.
Pilc - Wszystko się zmieniło. Gdy

chodziłem do szkoły, to wykła-

dowca pokazywał nam układ sca-

lony o wielkości centymetr na dwa

centymetry i mówił, że w Japonii w

takim układzie mieści się pięćdzie-

siąt tranzystorów. Pamiętam, że

nie chcieliśmy w to wierzyć. A dziś

ten układ jest już dla nas okazem

muzealnym, teraz używane są mi-

kroprocesory. Tak było ze wszyst-

kim. Wówczas kolorowy telewizor

Rubin ważył 70 kilogramów, żeby

go postawić na stół trzeba było

mieć pomocnika. Dziś telewizor ze

sklepu każdy może wynieść "pod

pachą". Podobnie było z telefo-

nami, w latach 70-tych i 80-tych

niewielu posiadało telefon stacjo-

narny. Obecnie wszyscy mają tele-

fony komórkowe, za pomocą

których można sterować ogrzewa-

niem, światłem i innymi urządze-

niami w domu czy w firmie oraz

oglądać obraz z kamer na ekranie

telefonu w dowolnym punkcie na

świecie.

Firma "TELE-MIX" z Osiecznej
idzie z duchem czasu i montuje
najnowsze rozwiązania technolo-
giczne na terenie całej Polski,
głównie w województwie wielko-
polskim. Ale zakładali też instala-
cje w Krakowie, Rzeszowie,
Sosnowcu, Bytomiu, Gdańsku, Ka-
towicach, w Warszawie w galerii
"Złote Tarasy". W naszym regionie
opieką konserwatorską objęli mię-
dzy innymi: Urząd Miasta i Gminy
w Osiecznej, Bank Spółdzielczy w
Osiecznej, Kan - Bud w Kąkolewie,
Euro - Pegaz w Osiecznej, Gminną
Spółdzielnię "SCh" w Osiecznej,
wszystkie szkoły na terenie gminy,
Centrum Handlowe "Manhattan" w
Lesznie, centrum "Nasze Leszno",
Gliding Hotel, "Astromal", Centrum
Integracji Europejskiej w Rokoso-
wie, Zamek w Rydzynie, FDW Ele-
wator w Lasocicach i wiele innych.
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