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E-wydanie już 20 grudnia. Szukaj nas na www.biznesmarki.pl

Choć tego jeszcze nie
 

widać, sztab ludzi z 
Marek już od 
pewnego czasu 
przygotowuje  Wielki

 

Finał Orkiestry.  
 

XX  Finał WOŚP  Marki 
Gramy  z  pompą !

W tym roku wszystkie zebrane 
pieniądze przeznaczymy na zakup 
najnowocześniejszych urządzeń dla 
ratowania życia wcześniaków oraz 
pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą.

 

 

XXI wiek to czas nowych 
technologii. Teraz ważne jest 
nie to co mamy, ale czy 
potrafimy to wykorzystać  na 
własny użytek. 

Angielski  przez 
Internet – skuteczna   
i wygodna  nauka 

 

 

–

 

inspiruja nas ludzie

Przepis na rodzinną tradycję 
– świąteczne pierniczki

Kiedyś moja teściowa powie-
działa mi, że aby pielęgnować 
tradycje rodzinne ale również 
aby wprowadzić  na święta coś 
swojego, co potem będą mogły 
kontynuować jako naszą 
rodzinną tradycję dzieci… 

Moim specjałem na Boże 
Narodzenie są ....
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Przepis na rodzinna tradycję – świąteczne pierniczki 
 

 
 

Kiedyś moja  teściowa  powie‐
działa  mi,  aby  pielęgnować 
tradycje  rodzinne ale  również 
aby  wprowadzić    na  święta 
coś  swojego,  co  potem  będą 
mogły  kontynuować  jako  na‐
szą  rodzinną  tradycję  dzieci… 
Moim  specjałem na Boże Na‐
rodzenie są …. 

 

Ich zapach unosi się w domu już 
przed Mikołajkami, bo tajemnica 
ich tkwi w tym, że im dłużej poleżą 
przed świętami, tym na święta będą 
pyszniejsze. Pod warunkiem oczy‐
wiście, że nie zostaną zjedzone 
wcześniej .  
 
Tak więc, prace nad pierniczkami 
zaczęły się w tym roku w pierw‐
szych dniach grudnia. Ciasto zro‐
bione według przepisu, który po‐
dam poniżej, należy bowiem schło‐
dzić w lodówce przez noc. Następ‐
nego dnia zaraz po powrocie dzieci 
z przedszkola rozpoczęliśmy wielkie 
wałkowanie, wycinanie i pieczenie. 
Nawet meble w kuchni, które zosta‐
ły przykryte pokaźną warstwą mąki 
nie zrobiły na mnie wrażenia, gdy 
widziałam zadowolone buzie moich 
małych pomocników. Gdyby nie oni 
pewnie męczyłabym się w tym wał‐
kowaniem i wycinaniem cały wie‐
czór a tak uwinęliśmy się do dobra‐
nocki . 
 
Najtrudniejszy moment jest po wy‐
jęciu pierniczków z piekarnika,  
 

ponieważ małe buzie same się 
otwierają aby ich spróbować a tu 
czeka ich niemiła niespodzianka, 
bo pierniczki są twarde jak ka‐
mień. 
 
Aby nabrały konsystencji ciastek 
nadających się do spożycia nale‐
ży przechowywać je w blasza‐
nych zamkniętych pudełkach. 
Dodatkowo w tym roku, koleżan‐
ka, specjalistka od „Ciasteczek z 
duszą” poradziła mi aby do tych 
pudełek wrzucić suszone jabłka a 
pod pokrywką przyczepić kawa‐
łek skórki od pomarańczy (co ma 
spowodować, że pierniczki szyb‐
ciej staną się zjadliwe i nabiorą 
dodatkowo aromatu pomarań‐
czowego). Muszę powiedzieć, że 
pomysł super bo gdy tydzień po 
pieczeniu moje dzieci zabrały się 
za dekorowanie, ciasteczka były 
już w sam raz do jedzenia. Sama 
dekoracja pierniczków zależy od 
Waszej inwencji twórczej, można 
używać gotowych polew czeko‐
ladowych, lukrów, w sklepach 
jest też szeroka gama ozdób do 
ciast. 

My w tym roku na przykład 
zrobiliśmy lukier sami a w spi‐
żarni miałam barwniki spo‐
żywcze w kolorze niebieskim, 
czerwonym i zielonym i dzięki 
temu powstały w takich kolo‐
rach lukry. Zapewniam, że 
każde dziecko będzie szczęśli‐
we mogąc „wyprodukować” 
swoje własne pierniczki. Efekt 
pracy moich dzieci możecie 
podziwiać na zdjęciu. Zachę‐
cam wszystkich do takich 
wspólnych przygotowań świą‐
tecznych wraz z dziećmi. W 
naszym codziennym, zabiega‐
nym życiu mamy tak mało 
czasu na spędzanie go razem z 
dziećmi a to ważne i wiem, że 
zaprocentuje na przyszłość. 
 
Gdyby ktoś miał ochotę spró‐
bować samodzielnie wykonać 
pierniczki, podaję przepis. W 
końcu, nawet gdybyście nie 
zdążyli przed świętami, to 
przecież pierniczki można ro‐
bić  i jeść przez cały rok . 

 
Katarzyna Biskowska 
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Przepis na Świątecznie pierniczki  
 
Składniki: 
Ciasto:  60  dkg mąki,  20  dkg miodu,  jajo,  20  dkg 
cukru,  5  dkg  masła,  płaska  łyżeczka  sody,  1/3 
szklanki mleka, torebka przyprawy do pierników. 
 
Sposób przyrządzania:  
Zagrzać miód z cukrem i masłem. Gdy cukier się 
rozpuści, zdjąć z ognia, lekko ostudzić, dodać prze‐
sianą mąkę. Sodę rozpuścić w mleku, nie podgrze‐
wać. Wlać do mąki i dodać jajo w całości. Składniki 
ciasta starannie wymieszać. Zostawić ciasto na noc 
w lodówce przykryte folią spożywczą. Następnego 
dnia wałkować na grubość 2‐4 mm i wycinać fo‐
remkami kształty według własnej fantazji. Wyłożyć 
blaszkę pergaminem, wykładać na nim pierniczki. 
Nagrzać piekarnik do 175˚C, piec pierniczki około 
25 minut przed wyjęciem z piekarnika muszą się 
lekko dać ugniatać 

 

Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!!! 
 
Już 8 stycznia 2012 roku w 
Hali widowiskowo‐sportowej 
przy ulicy Dużej 3 (Szkoła 
Podstawowa nr 4 ) odbędzie 
się kolejny finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 
 
W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę ‐ jest to 
już XX finał. Oj będzie się działo  
 
W tym roku wszystkie zebrane pieniądze przezna‐
czymy na zakup najnowocześniejszych urządzeń 
dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insu‐

linowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.   

Jak co roku sztab Marki przygotował dla mieszkań‐
ców  miasta  szereg  atrakcji.  W  programie  m.in. 
występy dzieci ze szkół podstawowych  

 

 
oraz Mareckiego Ośrodka Kultury, pokazy sztuk 
walki w wykonaniu lokalnych klubów sportowych 
(UKS Sanchin, UKS HAC HO Wietnamskie Sztuki 
Walki), koncerty zaproszonych zespołów i oczywi‐
ście gwiazda wieczoru ale o tym ciiii..  

Jeśli chcesz wziąć czynny udział w naszej akcji – 
masz taką możliwość. Zapraszamy do współpracy 
instytucje, firmy i osoby prywatne, które mogą 
udzielić finansowego wparcia, oraz przekazać war‐
tościowe, wyjątkowe oraz cenne przedmioty na 
loterię lub licytacje.  
 
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kon‐
takt z szefową sztabu Marią Krzyżanowską e‐mail: 
wospmarki@gmail.com 
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O tym, że można uczyć się języków ob‐
cych chodząc na zajęcia czy zapraszając 
wykładowcę do domu wie każdy. O 
tym, że podobne lekcje można zorgani‐
zować korzystając np. ze Skype, wie już 
o wiele mniej osób. 

 
Angielski przez Internet 
– skuteczna i wygodna 
nauka 
 

 

 

 
Zobaczmy jak wygląda nauka języka angielskiego przez Skype w NeoLingua Szkoła Języków Obcych 
 
Wykładowca i uczeń w jednym czasie spotykają się 
w Internecie. Każde z nich ma uruchomioną aplika‐
cję Skype, za pomocą której porozumiewają się 
(Skype można za darmo ściągnąć z Internetu i zain‐
stalować na dowolnym urządzeniu typu laptop, 
tablet, smartphone...).  
Możliwe jest, a nawet wskazane aby uczestnicy 
spotkania widzieli się nawzajem. 
 
Jakie korzyści przynosi nauka języka za pomocą 
Skype ? 
 

 Oszczędność czasu – lekcja trwa dokładnie 
tyle czasu, na ile umówiłeś/umówiłaś się z 
lektorem; nie tracisz czasu na dojazdy, 
stanie w korkach czy czekanie na 
przystankach autobusowych; 

 wygoda – w zajęciach można uczestniczyć 
w dowolnym miejscu i czasie – również w  
weekendy oraz o późnych godzinach 
(warunkiem jest posiadanie aplikacji Skype, 
dostęp do internetu i oczywiście umówiony 
lektor, który będzie prowadził lekcję); 

 100% koncentracji – pracujesz w 
systemie „1 na 1” (jeden lektor jeden 
student); 

 
 

 cena niższa nawet do 50% ‐ niższa cena 
związana jest m.in. z niższymi kosztami 
zorganizowania lekcji m.in. koszt związany 
z dojazdem lektora do ucznia; 

 szybsze efekty w nauce – nauka za 
pomocą komputera umożliwia 
zastosowanie dodatkowych narzędzi 
takich jak np. nagrania wideo, pokazy 
slajdów, przykładowe strony www, 
nagrania głosowe, które wspierają proces 
nauczania a co za tym idzie pozwalają 
szybciej i efektywniej nauczyć się języka. 
 

 

 
 
Kim są wykładowcy w NeoLingua Szkoła Języków 
Obcych ? 
 
Baza osób współpracujących ze szkołą zawiera 
nazwiska wykwalifikowanych lektorów a także 
nazwiska osób pracujących jako tak zwany native 
speaker (najczęściej jest to Amerykanin lub Anglik) 
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W zależności od wymagań uczestnika szkolenia oraz 
jego umiejętności posługiwania się językiem angiel‐
skim z bazy lektorów można wybrać: 
 
‐ native speaker (lektor ze słabą bądź zerową zna‐
jomością języka polskiego), 
‐ bi‐lingual speaker (lektor, dla którego zarówno 
język angielski, jak i polski są językami rodzimymi), 
‐ near‐native speaker (polski lektor, z tzw. błysko‐
tliwą znajomością języka angielskiego – brzmienie 
niemalże takie, jakie posiada native speaker). 
 
Nauka z osobą, której głównym językiem jest język 
angielski pozwala na kontakt z tak zwanym „żywym 
językiem”. To z kolei pozwala nabrać pewności, że 
jadąc do dowolnego anglojęzycznego kraju z pew‐
nością uda nam się porozumieć.   

 
Kto może korzystać z nauki języka angielskiego 
przez Skype ? 
 
Z naszej strony nie ma żadnych ograniczeń jeśli 
chodzi o osoby, które mogą uczyć się języka za po‐
mocą skype.  Warunkiem technicznym jest posia‐
danie urządzenia na którym można zainstalować 
aplikację Skype oraz dostęp do internetu. 
 
 
 
 

 

 
Pomysł na prezent – przez cały rok ? 
 
Firma NeoLingua Szkoła Języków Obcych umożliwi‐
ła każdej zainteresowanej nauką języka osobie 
skorzystanie z bezpłatnej lekcji próbnej. Wystar‐
czy skontaktować się z firmą telefonicznie, za po‐
mocą skype lub wysyłając wiadomość.  
 

 
 
 
Skontaktuj się z firmą już dziś i sprawdź, jak prosto, 
wygodnie i efektywnie możesz uczyć się języka. 

 
NeoLingua Szkoła Języków Obcych sp. z o.o. – 
Passion for English 
ul. Kosynierów 8/209 05‐270 Marki 
 
tel.: +48 698 158 007, +48 692 989 237 
e‐mail: office@neolingua.pl 
www: www.neolingua.pl  
Skype: neolingua.pl  
 

WARTO CZYTAĆ 
„Bogaty albo biedny“ ujawnia brakujące ogniwo między pragnieniem sukcesu a jego osiągnięciem! 

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy łatwo dochodzą do majątku, a 
inni mają ciągłe problemy, żeby związać koniec z końcem? Czy ta różnica wynika z 
ich wykształcenia, inteligencji, umiejętności, wyczucia czasu, nawyków 
zawodowych, kontaktów, odrobiny szczęścia, czy też może z zawodu, biznesu albo 
inwestycji, które wybrali? 

Szokująca odpowiedź brzmi: z żadnej z tych rzeczy! 
cena: 24,90  
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Ślub  jest  nowym  początkiem  drogi,  którą  dwoje 
ludzie  chce  przebyć  razem.    Czas  Świąt  Bożego 
Narodzenia może być  świetną okazją do połącze‐
nia obu tych okoliczności oraz przeniesienia weso‐
łego,  rodzinnego  nastroju  na  uroczystość  świą‐
tecznego ślubu. 

 

Ślub w Boże Narodzenie 
 

 
Ślub  jest  nowym  początkiem  drogi,  którą  dwoje 
ludzie chce przebyć razem.   Czas Świąt Bożego Na‐
rodzenia może  być  świetną  okazją  do  połączenia 
obu tych okoliczności oraz przeniesienia wesołego, 
rodzinnego  nastroju  na  uroczystość  świątecznego 
ślubu. 

Jakie są plusy? Są… 
 
 o termin w upatrzonym miejscu jest zdecy‐

dowanie  łatwiej.  Rezerwacji można  doko‐
nać z kilku miesięcznym wyprzedzeniem. A 
ponieważ  lokale nie mają oblężenia  często 
kuszą  Narzeczonych  dodatkowymi  rabata‐
mi, 

 łatwiej dostępne są  również  terminy u po‐
zostałych podwykonawców np. upatrzone‐
go fotografa czy zespołu muzycznego, 

 

 macie gwarancję zapamiętania tej chwili 
przez wszystkich. Wyprawiając niezapo‐
mniane przyjęcie jest znacznie większe 
prawdopodobieństwo, że w następnym 
roku, przy kolejnych Świętach jednym z 
pierwszych skojarzeń Waszych bliskich bę‐
dzie ten jakże ważny dla Was moment, 

 w tym okresie Kościół nabiera magicznego 
uroku.  Udekorowane  choinkami,  bomb‐
kami,  światełkami  Kościoły  już  są  piękne, 
przytulne, ciepłe, wystarczy dodać do nich 
zaledwie kilka elementów, by uzyskać nie‐
zapomniany efekt, 

 jest pretekstem do urozmaicenia Ślubu ta‐
kimi  atrakcjami  jak  przejazd  Pary Młodej 
do  Kościoła  oraz  Sali  Weselnej  saniami. 
Dodatkowo w  zależności  od  usytuowania 
tych miejsc można pokusić  się o ustawie‐
nie szpaleru pochodni, które pięknie będą 
rozświetlały  drogę  Wam  i  Waszym  go‐
ściom. 

 zjawiskowe  są  również  dekoracje  z  lodo‐
wych rzeźb, które w połączeniu z pokazem 
fire  show  lub  zawieszonymi  lampionami 
nabierają dodatkowej magii.  
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Niestety minusy też są: 
 
 utrudniać podejmowanie czynności przygo‐

towawczych może  aura.  Nagłe  lub  ciągłe, 
intensywne  opady  śniegu  mogą  stanowić 
nie  lada przeszkodę w części przedsięwzięć 
logistycznych. Dlatego,  aby wszystko  prze‐
biegło zgodnie ze scenariuszem dnia, należy 
przewidzieć  zapas  czasowy.  Musicie  być 
wyrozumiali  dla  spóźnionych  gości,  którzy 
przez  pogodę  bądź  wzmożony  świąteczny 
ruch mają problem z dojazdem, 

 

 

 wysoka  jest  cena  kwiatów.  Zimą  jest  ona 
znacznie wyższa, a  i wybór dostępnych od‐
mian  bądź  gatunków  jest  znacznie  ograni‐
czony, 

 trudniejszy  jest  wybór  fotografa.  Zimowa 
aura  jest  groźnym  przeciwnikiem,  a  nie‐
umiejętność  dostosowania  parametrów 
ustawień czy wyboru właściwego ujęcia do 
otaczającej Was zewsząd bieli wymaga do‐
skonałego kunsztu. Dlatego też nie może to 
być gość z przypadku, 

 

 

 ujemne  temperatury  często  nawet  znacz‐
ne mrozy wymuszają  uzupełnienie  garde‐
roby o dodatkowe elementy. Panna Młoda 
powinna  koniecznie  pomyśleć  o  okryciu 
wierzchnim,  które  dopełni  obraz  uroczej 
sukni. Zwiększa  to  znacznie  kwotę budże‐
tu. 

Reasumując  zwolenników  zimowych  ślubów  jest 
znacznie mniej  niż  przeciwników.  Pamiętajcie,  że 
atmosfery  rodzinnych,  radosnych  Świąt  Bożego 
Narodzenia  okraszonych  bajkową  scenerią  opró‐
szonego śniegiem otaczającego Was krajobrazu nie 
osiągniecie żadną  inną porą roku. Dzień ślubu  jest 
mgnieniem oka, jest jednak chwilą, która powinna 
pozostać na zawsze w pamięci jako najpiękniejsza, 
jedyna  i niepowtarzalna. Nie mniej jednak ja mam 
nadzieję,  iż  właśnie  z  uwagi  na  tę  wyjątkową 
oprawę,  zimowych  ślubów  z  roku  na  rok  będzie 
coraz więcej. 

Małgorzata Bęczkowska 
‐ konsultant ślubny 
www.kufer.com.pl 
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