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Spark w Polsce i w Europie
Firma Spark jest działalnością założoną przez małżeństwo Paulinę i Przemysława Leciejewskich z Frankowa.
Oboje dzielą wspólną pasję, jaką jest zamiłowanie do elektryki i mają wykształcenie w tym kierunku.

Poznali się, gdy Paulina uczyła
się w liceum dziennikarskim i to
Przemek zaszczepił w niej pasję
do elektryki. Przemek po skończe-
niu technikum elektrycznego pra-
cował w swoim zawodzie, do
czasu aż Paulina skończyła
szkołę. Wyjechali razem do Irlan-
dii, aby zebrać pieniądze na bu-
dowę swojego wymarzonego
domu w Polsce. Tam Przemkowi
udało się pracować w zawodzie.
Paulina natomiast dzięki dobrej
znajomości języka angielskiego
pracowała w sklepie przy obsłudze
klienta. W Dublinie wzięli ślub i
urodził się ich pierwszy syn. Stęsk-
nieni za domem po trzech latach
wrócili do Polski, do Frankowa. Był
rok 2009. Przemek otworzył swoją
firmę elektryczną, a Paulina ko-
rzystając z dotacji unijnych prowa-
dziła sklep internetowy z odzieżą.
Rozpoczęła też studia na wydziale
elektrycznym.

Początkowo firma Spark spe-
cjalizowała się w montażu insta
lacji elektrycznych i teletechnicz-
nych. Kryzys na rynku oraz chęć
"rozwinięcia skrzydeł" sprawiły, że
postanowili połączyć siły i rozsze-
rzyć działalność. Firma Pauliny do-
łączyła do firmy Przemka. W tym
czasie Paulina ukończyła studia i
zdobyła tytuł magistra inżyniera
elektrotechnika. Przemek nato-
miast robił specjalistyczne kursy,
przez co w ofercie firmy Spark po-
jawił się montaż i serwis turbin
wiatrowych. Na tym typie działal-
ności skupił się Przemek, który
jako jedyny w firmie wykonuje zle-
cenia okablowania podłączenia i
uruchomienia nowopowstałych
elektrowni wiatrowych. 

- Zdarza się, że wykonuję zle-

cenia w Polsce, jednak najczęściej
są to wyjazdy zagraniczne. Jestem
bowiem podwykonawcą duńskiej
firmy. Pracowałem już przy wiatra-
kach w Turcji, Łotwie, Estonii, Fin-
landii, Norwegii, Danii, Szwecji,
Szkocji, Rumunii, Chorwacji, Nie-
mczech, Holandii. Montujemy elek-
trownie na lądzie i na morzu -
mówi Przemysław Leciejewski.

Najbliżej pracował przy zakła-
daniu elektrowni wiatrowej w Gi-
załkach koło Jarocina, najdalej w
Narwik w Norwegii. W ciągu kilku
lat zamontował już instalacje w
dwustu elektrowniach wiatrowych.

W firmie Spark poza właścicie-
lami - Przemkiem i Pauliną zatrud-
nionych jest osiem osób, głównie
elektryków. Początkowo Paulina
zajmowała się jedynie sprawami
formalnymi i logistycznymi, jednak
z biegiem czasu wraz ze zdobytym
doświadczeniem wdrożyła się w
życie firmy. Nadal się kształci, stu-
diuje na kierunku telekomunikacja.

Poza tym zdobywa doświadczenie
i uprawnienia budowlane w firmie

Skanska na stanowisku inżyniera
budowy. Jednak już wkrótce za-
mierza poświęcić się w całości ro-
dzinnej firmie.

- Myślę że osiągnęłam już tyle,
że mogę iść dalej. Doświadczenie

zdobyte na budowach pozwoliło mi
nabrać odwagi i pewności siebie
przez co w 2015 roku przejęłam
dział elektryczny, pozwalając mę-
żowi skupić się na tym, co kocha
czyli na wiatrakach. Poszerzyliśmy
ofertę o usługi koparko-ładowarki.
Kupiliśmy ten sprzęt, aby ułatwić
sobie prace przy montażu instala-
cji elektrycznych, przyjmujemy jed-
nak wszystkie zlecenia dla koparki.
Na chwilę obecną działamy przy
montażu przydomowych oczysz-
czalni - mówi Paulina Lecie-
jewska.

- Miałem wielkie szczęście, że
trafiłem na Paulinę, chociaż sam
czasami nie wiem jak ona to robi.
Dom, rodzina, sołtysowanie, Rada
Rodziców. No i praktycznie dwa
etaty. Zawsze musi być w ruchu.
Lubi jak coś się dzieje. W dodatku
akceptuje to, że często nie ma
mnie w domu - mówi Przemek.

- Ja za to nie wiem, jak on daje

radę z tym wszystkim z dala od
domu. Jestem dumna z tego jak
daleko zaszedł i co potrafi, a
przede wszystkim zazdroszczę
szkoleń jakie przeszedł - dodaje
Paulina. 

Zupełnie inną gałęzią działalno-
ści ich firmy są usługi hotelarskie.

- Od lat razem z dziećmi spę-
dzamy wakacje nad morzem w
Mielnie. Pewnego razu zobaczy-
liśmy, że jest tam na sprzedaż
apartament w nowo postawionym
apartamentowcu. Zauroczyła nas
lokalizacja w pięknym parku.
Świeże powietrze, blisko do morza
i piaszczystej plaży. Długo nie
trzeba było się zastanawiać - mówi
Paulina.

I tak od września 2014 roku na
stronie internetowej www.phus-
park.pl oraz Facebooku dostępna
jest oferta wynajmu trzypokojo-
wego apartamentu zlokalizowa-
nego na parterze Rezydencji Park
III, położonego około 200 metrów
od plaży oraz 100 metrów od Je-
ziora Jamno. Jest tam też miejsce
parkingowe dla gości hotelu oraz
prywatny ogród o powierzchni 100
metrów.

- Chcemy też doposażyć ogród
w mały plac zabaw dla dzieci.
Latem mamy bowiem sporo klien-
tów, chętnych spędzić urlop nad
morzem, a i sami chętnie spę-
dzamy tam wolne chwile.

Firma cały czas się rozwija.
Państwo Leciejewscy planują
zakup nowego sprzętu, aby jesz-
cze urozmaicić ofertę. Myślą też o
poszerzeniu działalności o usługi
fotowoltaiczne.

Kto wie, być może firma Spark
znów zostanie rozbudowana. Już
teraz poza wykonaniem montażu
instalacji elektrycznej oferują też
drobne remonty i prace wykończe-
niowe.

Właściciele z pracownikami.


