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W “PiaÊcie” z miłà obsługà mo˝esz kupiç wszystko czego potrzebujesz

Otwarcie nowej
placówki “Piasta”
ak, tak - właÊnie w czasie kryzysu
ekonomiczego, gdy wiele biznesów si´ zamyka, właÊciciele sklepów Piast z New Jersey zatrudnili nowych pracowników i otworzyli ju˝ kolejnà placówk´ i to nie byle jakà - ale zamek, w którym mo˝na kupiç prawdziwe
polskie klejnoty oraz kulinarne skarby
dla podniebienia, ciała i zdrowia.
Wielkie otwarcie odbyło si´ w sobot´
31 paêdziernika Garfield NJ w obecnoÊci
władz miasta, licznie przybyłych goÊci koneserów polskiej kuchni. Dla nich to
zaraz po oficjalnym akcie otwarcia urzàdzono festyn polskiej kultury, jedzenia i
picia - który w zamyÊle organizatorów
powinien staç si´ corocznà tradycjà.

T

SpecjaliÊci od ˝ywienia
WłaÊcicielami sklepów Piast sà paƒstwo Henryk i Maria Rybak wraz z synem
Marcinem. Rybakowie ukoƒczyli w Polsce
Technologie ˚ywienia i po przyjeêdzie do
Stanów Zjednoczonych postanowili, ˝e
swoje wykształcenie wykorzystajà otwierajàc sklep z polskim jedzeniem. Pierwszy z nich powstał w 1992 roku na terenie Maplewood, a w niedługim czasie nast´pny w Garfield w New Jersey.
Najnowszy trzeci sklep-zamek, który
właÊnie został otwarty, te˝ znajduje si´
si´ w Garfield przy 5 Passaic Str. Ma a˝
trzy poziomy i oferuje głównie produkty
˝ywnoÊciowe, ale sà te˝ i kosmetyki,
ubrania oraz lekarstwa, te które mo˝na

Marcin Rybak z narzeczonà Joannà Rodzeƒ

WłaÊcieciel Marcin Rybak z menagerem sklepu
panià Janinà

sprzedawaç bez recepty. Przy ka˝dym
stoisku pracujà wykwalifikowani specjaliÊci, a nad nimi czuwa pani Janina, która w biznesie pracuje ju˝ od 16 lat - wi´c
wie co robi, bo to od niej najwi´cej tu zale˝y, m.in wystrój oraz zaopatrzenie.

Uczył si´ o Piastach
Nazw´ biznesu „Piast” podpowiedział
rodzicom syn Marcin, który wracajàc z
polskiej szkoły akurat uczył si´ o rodzie
Piastów i po prostu zapytał „a mo˝e
Piast?”. I tak si´ to wszystko zacz´ło.
Teraz w skład królestwa „Piast” oprócz
sklepów wchodzi równie˝ i własna masarnia, wi´c mo˝na liczyç na Êwie˝utkie
w´dliny. Ogółem ten rodzinny biznes zatrudnia ju˝ około 60 osób, w tym 15 kucharek, i wszystko wskazuje, ˝e to jeszcze nie koniec, bo właÊciciele ju˝ planujà dalszy rozwój biznesu mi´dzy innymi
w internecie pod adresem www.Piast.us.
A co z kryzysem? - kryzys jest wa˝ny i nie
nale˝y go lekcewa˝yç, trzeba braç sprawy
we własne r´ce i go prze˝wyci´˝aç - bo
najwa˝niejsze i tak jest zdrowie o które
trzeba dbaç, ot na przykład kupujàc dobre
jedzenie - radzà właÊciciele Piasta. Ewa Tunia

Adresy sieci sklepów “Piast”-Meats & Provisions
 800 River dr., Garfield NJ
 1899 Springfield Ave.,
Maplewood, NJ
 5 Passaic st., Garfield, NJ

