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Gościniec u Kowolki

Cukiernia "U Kowolki" powstała
w 1981 roku, zakład produkcyjny
mieścił się w budynku po starej
kuźni w Rydzynie, później przenie-
siono go do Leszna.

W 2005 roku zakład przejął
Krzysztof Górecki. Pani Renata
wówczas pracowała w innej firmie.
Za namową męża zrezygnowała
jednak z tej posady i postanowiła
pomóc w prowadzeniu cukierni.
Obecnie jest to firma rodzinna, w
której pracują również synowie -
Patryk i Arkadiusz wraz z życio-
wymi partnerkami.

- Pomyśleliśmy o rozszerzeniu
działalności - mówi Renata Gó-
recka. - Nie ukrywam, że mąż za-
wsze marzył o własnej restauracji.
Namiastkę mieliśmy już w Lesznie,
gdzie od czterech lat w Centrum
Handlowym Manhattan prowa-
dzimy punkt cukierniczo-gastrono-
miczny. Miejsca na otwarcie
restauracji nie musieliśmy długo
szukać.

Odwiedzając rodzinny dom
pani Renaty we Frankowie często
przejeżdżali obok niszczejącej "Ju-
bilatki". Postanowili podjąć próbę
zakupu tego lokalu.

- Po dopięciu formalności zrobi-
liśmy remont i w listopadzie zaczę-
liśmy działać. Od tego czasu
staramy się sprostać oczekiwa-
niom naszych gości organizując
wszelkiego rodzaju uroczystości. 

Obiektowi nadano nazwę "Go-
ściniec u Kowolki" nawiązując do
nazwy cukierni. Restauracja co-
dziennie oferuje świeże wypieki
oraz lody własnej produkcji, któ-
rych można skosztować na miej-
scu, albo kupić na wynos. Poza
tym są też dania obiadowe - obec-

nie trwają zmiany w karcie menu,
która poszerzana jest o nowe pro-
dukty - sałatki i makarony. Dla
gości hotelowych są też śniadania.
Restauracja czynna jest bowiem
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 12.00 do 21.00. a w wee-
kendy od 10.00 do 22.00 i dłużej,
gdyż powszechnie wiadomo, że
planowane uroczystości często
trwają dłużej.

- Dysponujemy dwoma klimaty-
zowanymi salami z oddzielnym na-
głośnieniem. Natomiast jeśli
chodzi o hotel, to mamy 10 pokoi
1, 2 i 3 - osobowych, wyposażo-
nych w łazienki i telewizor. Przy
hotelu jest monitorowany parking
samochodowy.

Firma jest na razie na początku
działalności, dlatego cały czas

trwają zmiany. W przyszłości taras
zostanie zadaszony i zagospoda-
rowany pod ogródek wiedeński, a
na terenie obiektu powstanie plac
zabaw dla dzieci.

- Na razie w środku mamy
kącik dla maluchów - pomysł na-
szych pracownic, który się świetnie
sprawdza w przypadku, gdy przy-

bywają do nas goście z małymi
dziećmi. Maluszki mają miejsce, w
którym mogą się pobawić, a doro-
śli chwilę wytchnienia - mówi pani
Renata. - Jesteśmy otwarci na
współpracę. Na przykład w grud-
niu odbyły się u nas zajęcia dla
dzieci, które malowały i przyozda-
biały pierniki. A w marcu gościli u
nas mali gentlemani, którzy za-
prosili swoje koleżanki na uro-
czystość z okazji Dnia Kobiet.
Przy okazji uczyli się dobrych ma-
nier i poprawnego zachowania
przy stole. 

Zamysłem właścicieli było. Aby
wnętrze lokalu miało swoją duszę.
I to się udało. Wewnątrz wszech-
obecne są anioły, których kolek-

Rodzinna firma z cukierniczymi tradycjami działa na terenie gminy Osieczna. Restauracja "Gościniec u Kowolki" w Kąkole-
wie jest otwarta od 3 listopada ubiegłego roku. Jednak działalność jej właścicieli sięga dużo dalej. Pisząc o restauracji nie spo-
sób bowiem pominąć cukierni. 

cjonerką jest pani Renata. 
- Żadnego z nich nie kupiłam,

wszystkie dostałam, dlatego mają
dla mnie wyjątkową wartość sen-
tymentalną, poza tym strzegą
tego miejsca.

Właściciele prowadząc cukier-
nię i gościniec realizują swoje
pasje.


