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Diabolo ma 

A zaczęło się nietypowo, bo od
wypoczynku. Państwo Woźniak z
Leszna kupili na letnisku domek
sezonowy. Było to na końcu lat
siedemdziesiątych, wtedy właśnie
urodził się ich syn. Z tego
względu Arkadiusz Woźniak dwa
miesiące wakacji każdego roku
spędzał na plaży w Osiecznej.
Teren ten znał jak własną kie-
szeń. Po skończeniu szkoły pod-
stawowej wybrał zawód
gastronoma.

- Zawsze marzyłem o otwarciu

własnego lokalu gastronomicz-

nego, a pizzę uwielbiam ponad

wszystko. Kiedy w Lesznie zos-

tała otwarta pierwsza pizzeria,

marzyłem o tym, żeby zostać do-

stawcą pizzy – opowiada Arka-
diusz Woźniak.

Rzeczywistość przerosła ma-
rzenia.

Pan Arek pamiętał doskonale
czasy, kiedy na letnisku w Osiecz-
nej funkcjonowała „Muszelka”.
Potem przez pewien czas lokal
był pusty. Postanowił więc tam
właśnie spróbować swoich sił. 

Pomagali znajomi i dziew-
czyna – obecnie żona Ania. 

- Na początku otworzyliśmy
pizzerię połączoną z barem.
Szybko jednak z baru zrezygno-
waliśmy na rzecz pizzerii. Zaofe-
rowaliśmy swoim klientom dowóz
pizzy w określone miejsce.

Początkowo pizzę dowozili
prywatnym autem. Obecnie mają
dwa firmowe samochody. Pizza
dowożona jest do wszystkich

miejscowości gminy, a także do
Koronowa, Bojanic, Goniembic,
Żakowa i Wyciążkowa.

- Nie łączymy większej ilości

zamówień, bo chcemy, żeby

każdy klient otrzymał ciepłe

danie. Przez wszystkie lata dzia-

łalności nie mieliśmy jeszcze za-

żalenia, że pizza była zimna –
mówi właściciel.

Klienci na tyle przyzwyczaili się do do-
stawy towaru, że wielu nawet nie zauwa-
żyło przeprowadzonego w pizzerii w 2010
roku generalnego remontu. A wewnątrz
zrobiło się miło i klimatycznie. To dosko-
nałe miejsce do kameralnych spotkań.

- Kiedy zestawimy stoliki, możemy przy-

jąć nawet dwudziestoosobową grupę. Spo-

tykają się u nas znajomi, panie na przykład

z okazji Dnia Kobiet, przyjeżdżają dzieci ze

szkół. Na plaży świętują Dzień Dziecka,

Dzień Wagarowicza, a na poczęstunek

przychodzą do nas. 

Arkadiusz Woźniak mówi, że chociaż
pizzę najbardziej lubią dzieci i młodzież, to
ma też stałych klientów wśród osób star-
szych w wieku emerytalnym.

- Często rowerami przyjeżdżają do nas

klienci z Leszna i wstępują na kawę lub

herbatę.

Pizzeria czynna jest cały rok. Codzien-
nie od godziny 12.00 do 21.00. Latem
przed lokalem udostępniany jest ogródek.
Można posiedzieć na świeżym powietrzu,
popatrzeć na plażę.

To właśnie w okresie letnim, kiedy letni-
sko tętni życiem w firmie jest największy
ruch, a właściciel zatrudnia dodatkowo
dwóch pracowników. W okresie zimowym
jest ich czterech.

Arkadiusz Woźniak współpracuje ze
szkołami, często sponsoruje pizzę w kon-

Aż trudno uwierzyć, że wiosną tego roku pizzeria Diabolo w Osiecznej
obchodzić będzie swoje dziesięciolecie działalności. Przez ten czas
dobrze zakorzeniła się na rynku i jest znana większości mieszkańców
naszej gminy.

W lokalu przy kominku

Odnowione wnętrza


