
Do sierpnia 2011 roku stacja
Dyckman Street będzie za-

mknięta dla pasażerów podróżują-
cych w kierunku 242 Street. Od 11
pm w pt. do 5 am w pon., pociąg w
kierunku Uptown nie będzie zatrzy-
mywać się na stacjach: 50, 59, 66 St. 

Od 12.01 am w sob. do 5 am w
pon., pociąg w kierunku Man-

hattanu nie będzie zatrzymywać się
na stacjach: Eastern Pkwy, Grand
Army Plaza, Bergen St.  Od 11 pm w
pt. do 6.30 am w sob., od 11 pm w
sob. do 6.30 am w niedz., od 11 pm
w niedz. do 5 am w pon, pociąg w
kierunku Uptown nie będzie zatrzy-
mywać się na stacjach: 50, 59, 66 St.

Od 6.30 am do północy w sob.
i niedz.,  pociąg w kierunku

Manhattanu nie będzie zatrzymy-
wać  się na stacjach: Eastern Pkwy,
Grand Army Plaza, Bergen St. 

Od 12.01 am do 6.30 am w sob.
i niedz., od 12.01 am do 5 am w

pon., pociąg w kierunku Uptown bę-

dzie kursować jako ekspres pomię-
dzy Brooklyn Bridge a 14 St-Union
Square. Od 12.01 am do 6.30 am w
sob. i niedz., od 12.01 am do 5 am w
pon., pociąg w kierunku Manhattanu
nie będzie zatrzymywać się na sta-
cjach: Eastern Pkwy, Grand Army
Plaza i Bergen St. 

Od 12.01 am w sob. do 5 am w
pon., pociąg w kierunku Pelham

Bay Park będzie kursować jako eks-
pres od  Brooklyn Bridge do 14 St-
Union Square.  

Do 14 lutego 2011, stacje Beach
36 St. oraz Beach 60 St. będą

zamknięte ze względu na rozpoczy-
nający się tam remont. 

Od 11 pm w pt. do 5 am w pon.,
pociąg będzie kursować  lokal-

nie pomiędzy DeKalb Ave. a 36 St.
na Brooklynie. 

Od 12.01 am w sob. do 5 am w
pon., pociąg będzie kursować po

torze linii F od 36 Street na Queensie
do West 4 Street na Manhattanie. 

Do maja 2011 pociąg w kierun-
ku Jamaica nie będzie zatrzy-

mywać  się  na stacjach: Smith-9 St.,
Fort Hamilton Pkwy i 15 St.-Prospect
Park. 

Aż do maja 2011 pociąg w kie-
runku Court Square nie będzie

zatrzymywać się na stacjach: Fort
Hamilton Pkwy i 15 St.-Prospect Park. 

Od 11 pm w pt. do 5 am w pon.,
pociąg będzie kursować  lokal-

nie pomiędzy DeKalb Ave. a 36 St.
na Brooklynie. 

Aż do jesieni 2011 roku, z powo-
du remontu dla pasażerów ja-

dących w kierunku Manhattanu za-
mknięte będą stacje Avenue M oraz
Avenue.  
Uwaga! Nowa możliwość przesiad-
ki! Stacja Jay Street Boroug Hall
zmieniła nazwę i teraz nazywa
się teraz Jay Street-MetroTech. Po-
za możliwością przesiadki pomię-
dzy pociągami linii A,C,F istnieje
tam teraz połączenie z linią R. 
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Trudno znaleźć osoby, które wie-
dzą więcej na temat produkcji pol-
skich przysmaków - od pachnących

mięs i wędlin po pierogi oraz ciasta - niż
Henryk i Maria Rybak z Garfield w New
Jersey. Pochodzący z Tarnowa Polacy, od
ponad 20 lat prowadzą garmażeryjną
działalność oraz sklepy Piast Meats& Pro-
visions, w których sprzedają swoje pro-
dukty powstałe według staropolskich re-
ceptur. Ich najnowszy sklep w Garfield
znajduje się w dawnej restauracji „Pesca-
dor”, i dzięki temu Polacy mogą robić za-
kupy na... Zamku. 

– Nasz najnowszy punkt - tzw. „Zamek” -
został otwarty 1 listopada 2009 r., ale już od
ponad 20 lat, produkujemy i podajemy domo-
we polskie dania w pozostałych dwóch loka-
lizacjach – mówi Marcin Rybak, który poma-
ga rodzicom w prowadzeniu biznesu. – Otwo-
rzyliśmy „Zamek”, ponieważ mieści się on
obok naszej placówki produkcyjnej. To po-
zwala nam zaopatrzywać sklep najśwież-
szym mięsem i pieczywem – dodaje. 

W sklepach Piasta zawsze można
znaleźć najświeższe produkty. – Od 2000 roku
prowadzimy placówkę produkcyjną przy 3
Passaic St, gdzie mamy własną rzeźnię, w
której produkujemy wszystkie domowe wy-
roby mięsne. Początkowo mieliśmy tam też
mały sklep, ale chcieliśmy zaoferować klien-
tom coś lepszego. Kiedy nadarzyła się okazja
do przejęcia większego lokalu tuż obok, po-
szliśmy za ciosem – mówi Marcin. 

Najnowsza lokalizacja to prawdziwa pereł-

ka wśród polonijnych sklepów... – Restaura-
cja Pescador powstała w 1900 roku i była bra-
mą powitalną pomiędzy Garfield a Passaic.
Kiedy kupiliśmy budynek wiedzieliśmy, że
chcemy w nim stworzyć sklep, który od-
zwierciedlać będzie to, czym jest Piast - tra-
dycyjną polską żywność podawaną i produ-
kowaną przez doświadczony personel –  tłu-
maczy Marcin. 

Prawdziwy zamek 
Aby tak się stało rodzina Rybaków posta-

nowiła zainwestować w oryginalne wnętrze.
– Wiedzieliśmy, że sklep musi być imponują-
cy. Chcieliśmy mieć pomieszczenie na nasze
delikatesy, dania gorące, piekarnie, a także
dodatkowe drugie piętro, gdzie klienci mogą
znaleźć kosmetyki, zioła, leki i prezenty z
Polski – mówi Marcin. – Cała nasza rodzinna
współpracowała w projektowaniu budynku.
Nasi kontraktorzy i partnerzy również mieli
swoje zdanie! Wiele z ich pomysłów zostało
włączonych do ostatecznej wersji projektu.
Na przykład okrągłe wieżyczki były wyni-
kiem doświadczenia naszych budowniczych.
Tak bardzo spodobał nam się ten pomysł, że
położyliśmy je na każdym rogu! – mówi Mar-
cin. 

Wszystko zdrowo i rodzinnie
Rodzina Rybaków od początku stawiała na

zdrowe wyroby! – Żywność Piasta jest świe-
ża, smaczna, autentyczna i wykonana ręcz-
nie – zapewniają właściciele, którzy przykła-
dają duże znaczenie do polskiej tradycji i
wspólnego jedzenia posiłków. – Nasz zespół

liczy 75 polskich kucharzy, rzeźników, pieka-
rzy i sprzedawców, którzy znają sie na do-
brym jedzeniu i kochają to, co robią. Mamy
kilku pracowników, którzy są częścią nasze-
go zespołu od wielu lat, a teraz ich dzieci i
wnuki też tu pracują! 

Tu kupuje nasz mistrz 
– Polski bokser Tomasz Adamek jest na-

szym częstym klientem, a ostatnio odwiedził

nas aktor Stephen Baldwin. Przyjaciel Ste-
phena dał mu nasz słynny „Przysmak Piw-
ny”. Tak mu bardzo zasmakował, że specjal-
nie przyjechał, aby odwiedzić nasz sklep. To
było ekscytujące dla klientów i pracowni-
ków, którzy prosili go o autografy –  mówi
Marcin. 

Poza tym, że rodzina Rybaków prowadzi
sklepy, uruchomili niedawno także stronę in-
ternetową.

dobre, bo polskie

Królewskie wędliny i pierogi na Zamku w Garfield


