
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

Spektrum 

„Doliny Raby”

BIULETYN LGD                EGZEMPLARZ BEZPŁATNY                GRUDZIEŃ 2022

Warsztaty „Chleb, ser i wino - czyli jak tradycja łączy się z nowoczesnością”
 w ramach projektu współpracy „Skarby Beskidzkiej Miedzy”  



Istotnym tegorocznym wydarzeniem było również podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze 
w celu budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Dzięki czemu LGD otrzymała 
środki finansowe na wsparcie eksperckie przy tym procesie. W 2022 r. do LGD „Dolina Raby” dołączyła 
również gmina Bochnia, tym samym nasze stowarzyszenie obejmie w nowej perspektywie finansowej 
7 gmin i będzie liczyć ok. 84 000 mieszkańców. Osiągnięcie tego progu liczby ludności tj. pow. 80 tys. 
będzie korzystne dla naszej społeczności - wówczas możemy liczyć na dużo wyższe środki finansowe 
z programu regionalnego będącego w dyspozycji Marszałka Województwa w porównaniu z LGD, które 
tego pułapu nie osiągnęły. Należy zaznaczyć, iż w latach 2023-2027 na obszarze województwa 
małopolskiego będą wdrażane przez LGD strategie wielofunduszowe to jest takie, które oprócz 
komponentu rolnego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej będą wdrażać 
komponent regionalny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Małopolskiego. 
Tym samym LSR będzie finansowana z trzech funduszy unijnych EFRROW, EFRR oraz EFS. Dzięki tym 
zmianom zwiększą się środki finansowe LGD na projekty dla mieszkańców naszego obszaru oraz poszerzy 
się katalog zakresów możliwych do realizacji operacji. Więcej w tym zakresie na kolejny stronach 
Spektrum. 

- „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz szerzenie lokalnej kultury i tradycji regionalnych poprzez zakup 
niezbędnego wyposażenia kuchni w budynku OSP Bodzanów oraz wyposażenia plenerowego”

Szanowni  Państwo, 

rok 2022 w LGD „Dolina Raby” obfitował w działania zmierzające do jak najlepszego wykorzystania 
pozostałych środków finansowych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W związku 
z czym prowadziliśmy nabory wniosków w zakresie przedsiębiorczości, dziedzictwa lokalnego, 
niekomercyjnej infrastruktury. Jednocześnie przygotowywaliśmy regionalne i międzyregionalne projekty 
współpracy pomiędzy LGD. Owocem czego jest zawarcie dwóch umów na realizację projektów tj. „Skarby 
Beskidzkiej Miedzy” realizowany z LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” oraz projekt „Sieć edukacyjnych 
gier terenowych i szlaków geocachingowych” realizowany w partnerstwie siedmiu lokalnych grup 
działania z województw pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, opolskiego 
oraz małopolskiego. W ramach obu projektów w 2022 r. odbywały się pierwsze działania projektowe 
o czym wspominamy na następnych stronach biuletynu. 

Na koniec zdradzimy Państwu kilka projektów, które dzięki wsparciu LGD (wybór operacji w 2022) będą 
realizowane w roku 2023 np.

- „Modernizacja sceny na Zarabiu oraz zakup wyposażenia na potrzeby imprez plenerowych”

- „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu oraz zakup sprzętu”

- „Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy Żegocina poprzez budowę multimedialnej 
fontanny i zagospodarowanie terenu.”    

- „Aranżacja wnętrza sali wraz z modernizacją sceny w Domu Kultury w Sobolowie”

- „Modernizacja i wyposażenie kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Trzciana”

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”
Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów
Tel. 14 685 44 44
biuro@dolinaraby.pl
www.dolinaraby.pl

Życzymy udanej lektury!

Jan Marcinek
Prezes Zarządu

Patryk Paszkot
Kierownik Biura



W dniu 9 czerwca 2022 roku przed-
stawiciele Zarządu LGD podpisali 
umowę na przygotowanie kolejnej 
LSR na nową perspektywę finanso-
wania 2023-2027. Cieszy fakt, że po 
raz pierwszy będzie możliwość 
realizacji strategii wielofunduszowej 
łączącej środki EFRROW (PROW) 
oraz EFRR i EFS (RPO woj. mało-
polskiego), dzięki czemu będziemy 
mogli realizować szerszy wachlarz 
działań na naszym obszarze. 

Cieszy także fakt, iż powiększamy swój obszar o nową gminę. Członkiem naszego LGD została Gmina 
Bochnia, której teren zostanie uwzględniony przy pisaniu nowej strategii. Obszar objęty nową LSR 
będzie obejmował 7 gmin członkowskich : Gminę Biskupice, Bochnia, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, 
Trzciana oraz Żegocina. Gminy te zamieszkuje łącznie ponad 84 tys. mieszkańców. 
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2.  Fiszka projektowa dla perspektywy LEADER/RLKS 2023-2027 dla obszaru LGD „Dolina Raby”.

3.  Ankieta dla osób młodych w wieku 18-25 lat.

Ankiety do wypełnienia dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie www.dolinaraby.pl 
w zakładce wsparcie przygotowawcze budowanie LSR na lata 2023-2027.

Zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę 
problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie 
objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 
LGD „Dolina Raby”. Zależy nam na poznaniu opinii mieszkańców 
tego obszaru, gdyż chcielibyśmy, aby projektowane w przyszłości 
działania, realnie odpowiadały na problemy i wyzwania, z jakimi 
spotykają się mieszkańcy tego obszaru. Zgromadzone dzięki 
ankietą dane pozwolą na precyzyjne określenie kierunków 
działań, celów oraz przedsięwzięć, jakie znajdą się w opraco-
wywanym dokumencie strategicznym. 

1.  Ankieta diagnostyczna na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Raby”.

Informacja o możliwości włączenia się w proces budowania LSR

ROZPOCZEŁY SIĘ PRACĘ NAD NOWĄ 
LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU NA LATA 2023-2027
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W związku z powyższym operacje w ramach podejścia LEADER (RLKS) będą mogły być realizowane w następujących 
zakresach wsparcia:

6. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej.

7. Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, 
zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, a także 
wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego.

PS WPR

2. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

3. Usługi w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

- wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich i zabezpieczających oraz robót budowalnych przy zabytkach 
nieruchomych.

4. Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami.

5. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi.

6. Rozwój infrastruktury kultury:

- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury, m.in. domów kultury, bibliotek (mediatek), muzeów, 
w tym wyposażenie w nowe technologie 

- dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego.

2. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie: gospodarstw agroturystycznych, 
zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych.

FEWM

7. Ochrona i opieka nad zabytkami:

8. Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji.

- budowa,  rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnych obiektów turystycznych oraz stref aktywności takich jak, np. 
tężnie, punkty widokowe, kąpieliska itp. 

- budowa, przebudowa i rozwój infrastruktury turystycznej przy zbiornikach wodnych i ciekach naturalnych.

- budowa, odnowa i rozwój szlaków turystycznych, oraz tworzenie produktów turystycznych, które przyczynią się do 
dywersyfikacji i ukierunkowania strumienia ruchu turystycznego w regionie;

1. Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki w szczególności podejmowanie 
pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, 
rozwijanie przedsiębiorstw społecznych.

W perspektywie finansowej LEADER 2023-2027 w województwie małopolskim Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność (RLKS) będzie mógł być realizowany poprzez wdrażanie strategii wielofunduszowych. LGD będzie 
dysponować środkami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) (fundusz EFRROW) jak 
również częścią środków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Województwa Małopolskiego 
(FEWM) (fundusze EFS oraz EFRR), co pozwoli na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w szerokim zakresie oraz 
za pomocą różnorodnych form wsparcia.

3. Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych.

1. Aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna kulturalna i mieszkaniowa osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo.

4. Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności.

8. Rozwój oferty turystycznej i spędzania czasu wolnego:

5. Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji.

PERSPEKTYWA FINANSOWA LEADER (RLKS) 2023-2027

Spośród wyżej wymienionych zakresów wsparcia LGD „Dolina Raby” na podstawie przeprowadzonej diagnozy 
obszaru i konsultacji społecznych wybierze tylko kilka, które będą realizowane w ramach nowej LSR, dlatego też 
zachęcamy do udziału w konsultacjach i wypełnianiu ankiet udostępnionych na naszej stronie internetowej.

UWAGA!
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W 2022 roku Biuro LGD „Dolina Raby” przeprowadziło 10 naborów wniosków o dofinansowanie.

Nabór nr 3/2022 związany był z rozwojem działalności z zakresu turystyki i agroturystyki. Kwota 
w ramach naboru wynosiła 25 tys. euro (co przy indykatywnym kursie 4 zł stanowi 100 tys. zł). 
W ramach naboru wpłynął jeden wniosek, który decyzją Rady został wybrany do dofinansowania. 

W ramach naboru nr 1/2022 (rozwój istniejących przedsiębiorstw) LGD dysponowała kwotą 125 tys. 
euro (co przy indykatywnym kursie 4 zł stanowi 500 tys. zł). Maksymalna kwota dofinansowania na 
jeden projekt ustalona została na 100 tys. zł. W ramach naboru do biura LGD wpłynęło 14 operacji na 
łączną kwotę dofinansowania ponad 1,3 mln zł. To pokazuje jak duże zapotrzebowanie na projekty 
związane z rozwojem istniejących przedsiębiorstw jest na obszarze objętym LSR.

W terminie od 31.01.2022 - 14.02.2022 Biuro LGD przeprowadziło 3 nabory wniosków, wszystkie 
związane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze LSR. 

W terminie od 09.09.2022 do 23.09.2022 Biuro LGD przeprowadziło 7 naborów. Wszystkie nabory 
związane były z rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury lub zachowaniem dziedzictwa lokalnego. 
Nabory te były przeznaczone dla JST oraz organizacji pozarządowych. W ramach 7 naborów LGD 
dysponowała łączną kwotą ponad 312 tys. euro,  (co przy indykatywnym kursie 4 zł wynosi ponad 
1,2 mln zł).  W ramach niniejszych naborów wybrano 17 operacji do dofinansowania. Dwie operacje 
w ramach złożonych wniosków nie uzyskały wsparcia. 

Podobnie sytuacja kształtowała się w naborze nr 2/2022 (podejmowanie działalności gospodarczej), 
gdzie w ramach naboru LGD dysponowała kwotą 165 tys. euro (co przy indykatywnym kursie 4 zł 
stanowi 660 tys. zł). Kwota premii dla osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą 
ustalona została na niezmiennym poziomie 55 tys. zł. W ramach naboru do biura LGD wpłynęły 
24 wnioski, podobnie jak w naborze nr 1/2022 na kwotę ponad 1,3 mln zł. Wybranych do 
dofinansowania mogło zostać 50% wniosków. 

i  życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć!

Przeprowadzone nabory w 2022r. były jednymi z ostatnich naborów ogłaszanych przez LGD w ramach 
perspektywy finansowania 2014-2020. Początkiem roku planujemy przeprowadzić ostatnie nabory 
w ramach wolnych środków i tym samym kończymy realizację strategii, przygotowując się, jak 
opisywaliśmy na wcześniejszych stronach biuletynu do nowej perspektywy finansowania 2023-2027. 
Liczymy, że pod koniec 2023r. przeprowadzimy dla Państwa nabory w ramach realizacji nowej lokalnej 
strategii rozwoju.  

W 2022 roku LGD „Dolina Raby” w ramach ogłaszanych naborów wniosków wsparła więc 
projekty na łączną kwotę ponad 2.360.000 mln zł. Realizacja tych projektów realnie 
wpłynie na rozwój naszego obszaru. 

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy 

PRZEPROWADZONE NABORY WNIOSKÓW W 2022 ROKU

www.dolinaraby.pl Strefa Wnioskodawcy / Beneficjenta Nabór wniosków Wyniki naboru wniosków> > >

WYNIKI NABORÓW:
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Prezentujemy Państwu kolejne przykłady projektów zrealizowanych 
przez Beneficjentów, którzy zostali wsparci za pośrednictwem LGD 
„Dolina Raby”. To tylko część prezentowanych przedsięwzięć, jest 
ich znacznie więcej. Planujemy zaprezentować Państwu wszystkie 
projekty w publikacji podsumowującej realizację strategii na lata 
2014-2020. Realizacja wszystkich tych projektów daje naoczne 
efekty, wspólnie kształtujemy Dolinę Raby jako miejsce przyjazne do 
życia oraz miejsce atrakcyjne dla turystów.

KAMPANIA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Realizacja multimedialnego przedsięwzięcia 
historyczno- edukacyjnego na Zamku w Nowym Wiśniczu

Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego 
usługi noclegowe oraz szkolenia winiarskie 

Adaptacja budynku Bacówki na Zadzielu w Rozdzielu 
na Centrum turystyczno- szkoleniowe

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 
wynajmu sprzętu sportowego dla aktywnych rodziców

Kwota dofinansowania: 200.000,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Nowy Wiśnicz

Kwota dofinansowania: 55.000,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Nowy Wiśnicz

Kwota dofinansowania: 100.000,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Żegocina

Kwota dofinansowania: 55.000,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Gdów

21 22

23 24
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Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez 
montaż wiaty turystycznej oraz zakup rowerów elektrycznych 

Rozwój działalności w wyniku świadczenia usług 
wynajmu sprzętu poprzez powiększenie parku maszynowego

Przebudowa i wyposażenie 
pomieszczeń Centrum Kultury w Żegocinie

Zagospodarowanie terenu przy OSP 
w Nieznanowicach poprzez montaż siłowni  zewnętrznej

Kwota dofinansowania: 80.428,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Trzciana

Kwota dofinansowania: 77.269,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Żegocina

Kwota dofinansowania: 81.550,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Żegocina

Kwota dofinansowania: 36.362,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Gdów

27 28

29 30

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w zakresie produkcji chipsów z owoców i warzyw

Założenie działalności gospodarczej 
w zakresie obróbki i renowacji drewna

Kwota dofinansowania: 55.000,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Biskupice

Kwota dofinansowania: 55.000,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Żegocina

25 26
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Zakup niezbędnego wyposażenia 
dla KGW Łomna oraz kół z terenu Gminy Nowy Wiśnicz

Otwarte strefy aktywności OSA 
oraz zakup sprzętu dla CK Gminy Biskupice

Wydanie publikacji oraz zakup sprzętu i strojów 
służących promocji tradycyjnej żywności z obszaru LGD 

Doposażenie Stowarzyszenia „Prężna Gospodyni” oraz KGW 
z terenu gminy Łapanów oraz organizacja konkursu kulinarnego

Kwota dofinansowania: 55.000,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Nowy Wiśnicz

Kwota dofinansowania: 81.553,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Biskupice

Kwota dofinansowania: 19.833,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Trzciana

Kwota dofinansowania: 55.000,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Łapanów

33 34

35 36

Zakup systemu wystawienniczego 
do promocji atrakcji turystycznych Gminy Gdów

Promocja turystyczna obszaru poprzez 
zakup strojów, wydanie foldera oraz organizację wyjazdu 

Kwota dofinansowania: 19.850,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Gdów

Kwota dofinansowania: 20.000,00 zł 
Lokalizacja operacji: Gmina Biskupice

31 32
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TWORZYMY GRY TERENOWE NA NASZYM OBSZARZE 
Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” wspólnie z sześcioma LGD 
z całej Polski przygotowało projekt współpracy mający na 
celu rozwój sieci gier terenowych. W dniu 20.06.2022r. 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 
podpisaliśmy umowę na realizację międzyregionalnego 
projektu współpracy. W ramach projektu opracujemy na 
naszym obszarze łącznie 14 gier terenowych, zakupimy 
gadżety promocyjne oraz nagramy krótki spot promujący 
questowanie po naszym obszarze.  

Podczas wizyty studyjnej odbyły się spotkania metodologiczne dotyczące tworzenia questów oraz 
wspólnie z wszystkimi  Partnerami questowano w terenie z wykorzystaniem aplikacji, jak i ulotki 
questowej. 

Pierwszym elementem projektu była wizyta studyjna u jednej z partnerskich grup (LGD Dolina Rzeki 
Grabi, pod Łodzią), która na swoim terenie stworzyła ponad 30 gier terenowych. 

TWORZYMY GRY TERENOWE NA NASZYM OBSZARZE

Już dzisiaj zachęcamy jednak do zapoznania się z aplikacją 
Questy - Wyprawy Odkrywców i spróbowania swoich sił na 
trasie opracowanej przez Muzeum Ziemi Wiśnickiej „Wiśnicz tam 
i z powrotem. Szlakiem Lubomirskich” oraz na trasie opracowanej 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława 
Blajdy „W gościnnej Żegocinie”. Sukcesywnie w aplikacji będą 
przybywać kolejne trasy na naszym obszarze! Stworzenie gier 
terenowych umożliwi wydobycie potencjału partnerskich gmin 
w celuzwiększenia ich atrakcyjności i stworzenie nowego produktu 
turystycznego. Stworzone questy będą wykorzystane zarówno 
do promocji naszego obszaru w celach turystycznych, jak również 
będą stanowiły ciekawy materiał edukacyjny dla dzieci i młodzieży, 
w ramach zajęć szkolnych.

Teraz czas na tworzenie gier terenowych na naszym obszarze. 
Pierwsze koncepcje tras oraz spotkania w terenie już za nami! Już 
początkiem roku uruchomione zostaną pierwsze trasy questowe 
w ramach projektu. Do końca roku planujemy przygotować quest 
pieszy po Starym Wiśniczu, Rozdzielu, Łąkcie Górnej, Żegocinie 
oraz jeden quest rowerowy z Wiśnicza do Królówki. 
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ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO W RAMACH PROJEKTU
 „SKARBY BESKIDZKIEJ MIEDZY”

W dniu 7 lipca 2022r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisaliśmy 
umowę na realizację projektu współpracy pn. „Skarby Beskidzkiej Miedzy”, który będzie realizowany 
z LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz 
wypromowanie Beskidu Wyspowego. 

Rozpoczęliśmy już pierwsze działania w ramach projektu. Cyklicznie na obszarze obu Partnerów 
odbywają się warsztaty tematyczne. Przedstawiamy Państwu, krótką relację z części przepro-
wadzonych już warsztatów. 

WARSZTATY KULINARNE „BARANINA” 28.07.2022 r. w Siedzibie KGW w Łukowicy

WARSZTAT „CHLEB, SER I WINO - CZYLI JAK TRADYCJA ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNĄ 
KUCHNIĄ” 24.08.2022 r. - Gospodarstwo agroturystyczne „Kozi Stok” w Kobylcu
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WARSZTATY ZIELARSKIE 28.09.2022r.
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Łopusze” w Żegocinie

WARSZTATY WINIARSKIE 29.09.2022r. - Winnica Chronów w Chronowie

W ramach projektu oprócz cyklu warsztatów będziemy także nagrywać filmy kulinarne w terenie, 
zorganizujemy warsztat kulinarny dla KGW „Sekrety dawnej kuchni”,  wydamy publikację pt. „Jadło 
z Beskidzkiej Miedzy” oraz zorganizujemy konkurs plastyczny dla szkół podstawowych. Na zakończenie 
projektu zorganizowana zostanie także impreza na obszarze  LGD „Dolina Raby” promująca Beskid 
Wyspowy. 

ŚLEDŹ PROFIL PROJEKTU I BĄDŹ NA BIEŻĄCO! /SkarbyBeskidzkiejMiedzy



ZARZĄD ORAZ PRACOWNICY 

BIURA LGD „DOLINA RABY”

składają najlepsze życzenia z okazji

Świąt Bożego Narodzenia,

wszelkiej pomyślności, rodzinnego ciepła 

oraz obfitości wszelkich dóbr.

Zbliżający się 2023 rok niech będzie 

wypełniony sukcesami w życiu osobistym 

oraz zawodowym.
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