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Z okazji Dnia Kobiet 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, pogody ducha, radości, 
spełnienia marzeń, 

zadowolenia w życiu 
osobistym i zawodowym 

oraz samych wspaniałych chwil 
życzą

Grzegorz Mrowiński
Burmistrz Działdowa 

Romuald Remiszewski
Przewodniczący Rady Miasta 

Andrzej Wiśniewski
Wiceburmistrz Działdowa  





Inwestycja PARKOWE ZACISZE to także:
• Mieszkania i Apartamenty od 32 do 75m² 
   (w tym mieszkania dwupoziomowe)

• 2 cichobieżne windy, gwarantujące 
   mieszkańcom wygodę i komfort

• 4 kondygnacje naziemne oraz poddasze 
   (strych)

• 54 zadaszonych miejsc parkingowych

• możliwość łączenia mieszkań

• plac zabaw

• siłownia zewnętrzna stworzona 
   z kilku urządzeń zewnętrznych tness

• kącik czytelniany

• łatwy dostęp do kluczowych punktów miasta

• bliskość bazarków ze świeżą i ekologiczną 
   żywnością, parku, szkoły, placu zabaw

PARKOWE ZACISZE to nowo powstający 
budynek wielorodzinny przy ul. Orzeszkowej 
w Działdowie z ofertą mieszkań o najwyższej 

jakości. Nieruchomość znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowanego 

w centrum miasta dużego parku 
miejskiego. Nowa Inwestycja realizowana 
przez Spółkę MK INWESTYCJE to budynek 

wielorodzinny składający się z 52 mieszkań 
o praktycznych rozkładach. Część 

mieszkań na parterze będzie posiadała 
słoneczne zielone tarasy a na pozostałych 
kondygnacjach zaprojektowane zostaną 

obszerne balkony. 
Rozpoczęcie budowy nastąpiło w maju 
2018 r., natomiast zakończenie budowy 

planowane jest na grudzień 2019 r.
Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo 

zakupu. Prowadzona przez nas inwestycja 
jest realizowana z uwzględnieniem 

wszystkich zasad i wymogów ochrony praw 
Klienta przewidzianych Ustawą 

Deweloperską. W okresie realizacji 
inwestycji, jest ona kontrolowana przez 
wykwalikowany Bank, który prowadzi 
mieszkaniowy rachunek powierniczy.

MIESZKANIA Z WIDOKIEM NA PARK

POZOSTAŁO KILKA MIESZKAŃ 
DWUPOZIOMOWYCH NA SPRZEDAŻ

Sprawdź naszą ofertę na 
www.mkinwestycje.com 

tel. 570 550 903

GOTOWE DO ZAMIESZKANIA W DZIAŁDOWIE

Sprawdź naszą ofertę na 
www.mkinwestycje.com 

tel. 570 550 903

Osiedle Słoneczne Zacisze to nowe osiedle na mapie 
Działdowa, zlokalizowane przy ulicy Raginisa w spokojnej 
części osiedla Lidzbarska. Zakończono prace budowlane 

na całej inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków 
wielorodzinnych Osiedla Słoneczne Zacisze.

Na sprzedaż pozostało kilka nowych lokali mieszkalnych o 
powierzchni od 64,10 m2 do 74,77 m2.

Słoneczne Zacisze to idealne miejsce dla miłośników 
kameralnego stylu życia w niedalekiej odległości od centrum 

miasta. Wysoki standard i starannie zaprojektowane części 
wspólne sprawiają, że to jedna z najnowocześniejszych 

inwestycji w Działdowie. Zadbaliśmy o komfort wizualny i 
jakość, co odzwierciedlamy w standardzie wykończenia i 

zastosowanych materiałach. Dbamy także o Państwa 
poczucie bezpieczeństwa – osiedle jest ogrodzone i 

monitorowane. Elegancka elewacja, przestronne balkony, 
ogródki, sala tness i windy podkreślają wysoki standard 

wykończenia.

Osiedle Słoneczne Zacisze charakteryzuję przede wszystkim 
bardzo wysoki standard wyposażenia i detali budynku przy 

najniższej cenie m² mieszkania na rynku.

Lokale zaprojektowane są z naciskiem 
na przestrzeń i funkcjonalność. 

Każdy projekt mieszkania posiada 
balkon lub ogródek. 

Usytuowanie budynków względem 
stron świata oraz panoramiczne okna 
sprawiają, że lokale są bardzo dobrze 

nasłonecznione. 
Do dyspozycji mieszkańców są 
dostępne miejsca postojowe 

w hali garażowej, miejsca postojowe 
na zewnątrz budynku, komórki lokatorskie. 

2cena 2950 zł/mOSTATNIE WOLNE MIESZKANIA 



Spełnienia najskrytszych marzeń, 
wszystkiego co najlepsze 
i najpiękniejsze, 
radości życia, 
samych sukcesów 
i szczęścia w miłości 
oraz tego, by Dzień Kobiet 
trwał dla Was, 
drogie Panie 
przez cały rok







Wszystkim Paniom życzymy radości, 
wszelkiej pomyślności, zdrowia, 
realizacji marzeń i planów, 
powodzenia w życiu osobistym 
i zawodowym oraz szczęścia, 
miłości, szacunku i życzliwości.

Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
 
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik

Wicestarosta Marian Brandt

Z okazji Dnia Kobiet szczere 
i serdeczne życzenia składają

Z okazji Dnia Kobiet
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

szczęścia, 
samych wspaniałych 

chwil w życiu 
i marzeń, 

które zawsze się 
spełniają. 

Pomyślności 
w życiu osobistym 

i zawodowym 
oraz uśmiechu 

każdego dnia

Najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym, 
spełnienia marzeń, pogody ducha, 
uśmiechu na każdy dzień i radości, 

którą niesie życie. 
Z okazji Dnia Kobiet życzę Wam, 

drogie Panie, abyście zawsze czuły się 
kochane i doceniane

Roman Dawidowski
Prezes Działdowskiej Agencji Rozwoju S. A.



 



Drogie Panie!

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia, pomyślności 
i satysfakcji w życiu osobistym 
i zawodowym. 
Spełnienia marzeń 
i samych radosnych dni w życiu. 
Niech 8 Marca trwa przez cały rok

Sławomir Karczewski
Prezes Zarządu
oraz męska część załogi
Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Sp. z o.o.
w Działdowie

Wszystkim wspaniałym Paniom, 
z okazji Ich Święta 
składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności, 
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym 
oraz szczerego i niegasnącego uśmiechu, 

nie tylko 8 marca

Z okazji Dnia Kobiet 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

pomyślności i samych radosnych 
i pięknych chwil w życiu. 

Pogody ducha, 
spełnienia najskrytszych marzeń 

i niegasnącego uśmiechu 
każdego dnia składa

Zarząd	i	Pracownicy	
PGKiM	sp.	z	o.o.	w	Działdowie





Kształć się 
bezpłatnie!

ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 06 90 www.edukacja.darsa.pl

Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego DAR zaprasza do bezpłatnych 
szkół publicznych:
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, 
  w którym nauka przebiega w formie 
  zaocznej i trwa 3 lata;
- Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej 
  w kilkudziesięciu zawodach – w formie 
  stacjonarnej i zaocznej.

ZAPRASZAMY

Nauka we wszystkich

szkołach Publiczne Działdowskie 
Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR

w Działdowie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych
na podbudowie szkoły średniej (nie jest wymagana matura)

››› asystentka stomatologiczna – 1 rok, forma stacjonarna
››› asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok, forma zaoczna
››› florysta – 1 rok, forma zaoczna
››› opiekun medyczny – 1 rok, forma zaoczna
››› technik administracji – 2 lata, forma zaoczna
››› technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku, forma zaoczna
››› technik usług kosmetycznych – 2 lata, forma zaoczna
››› technik rachunkowości – 2 lata, forma zaoczna
››› technik weterynarii – 2 lata, forma zaoczna
››› terapeuta zajęciowy – 2 lata, forma stacjonarna
››› higienistka stomatologiczna – 2 lata, forma stacjonarna
››› …i wiele innych kierunków

Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR 
jest  jednostką zajmująca się zaspakajaniem potrzeb edukacyjnych osób dorosłych 
z terenu powiatu działdowskiego oraz powiatów ościennych. PDCKU DAR rozpoczęło 
swoją działalność w 2005 roku. Aktualna oferta kształcenia obejmuje możliwość 
zdobywania wiedzy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na wielu kierunkach 
w Szkole Policealnej dla Dorosłych. Stawiamy na elastyczne metody nauczania 
oraz na nowoczesne narzędzia edukacyjne.

Nauka dla dorosłych
Wzrost konkurencyjności na rynku pracy, jak również dynamika zmian dotycząca 
wymagań wobec pracownika, zaowocowały potrzebą posiadania bazowego wykształcenia 
i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Oczywiste jest zatem, że zatrudnienie 
zdobywają osoby najbardziej atrakcyjne dla pracowników, nie tylko pod względem 
doświadczenia zawodowego, ale też poziomu wykształcenia. Niebagatelną rolę 
w podniesieniu wartości potencjalnych pracowników na rynku pracy odgrywa Publiczne 
Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR, oferując bezpłatną edukację 
osobom dorosłym.

Nowoczesna szkoła
Nasi słuchacze mają możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej 
w komfortowych warunkach lokalowych. CKU mieści się w nowoczesnym, dostosowanym 
do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Polnej 11a w Działdowie. 
Do dyspozycji słuchaczy są bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe, 
pracownia usług kosmetycznych, pracownia masażu i wiele innych. 

Najwyższy poziom
W  PDCKU DAR wiedzę zdobywa się pod okiem starannie dobranej kadry wykładowców, 
która wychodzi naprzeciw potrzebom słuchaczy. Jesteśmy jedną z największych 
w naszym regionie placówek oświatowych, kształcących osoby dorosłe. W bieżącym roku 
szkolnym w CKU uczy się prawie 450 słuchaczy. O jakości pracy naszej szkoły świadczy 
wysoki procent zdawalności egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe. Nasi absolwenci otrzymują suplement do dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w języku angielskim, który ułatwia zdobycie pracy we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. PDCKU DAR gwarantuje bowiem europejski poziom 
kształcenia.

PD CKU wejście główne

Pracownia medyczna

Aula

Pracownia usług kosmetycznych

Pracownia stomatologiczna

Pracownia masażu

  jest bezpłatna 

ul. Polna 11a, tel. 023 697 06 90, www.darsa.pl





Wspaniałe Panie!

Dziękuję Wam za uśmiech, mądrość, 
pogodę ducha i życzliwość. 
W okazji Waszego Święta 
składam najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pomyślności, 
spełnienia marzeń i aby szczęście 
nigdy Was nie opuszczało

Wójt Gminy Rybno 
Tomasz Węgrzynowski

                                   Wszystkim Paniom, z okazji Dnia Kobiet, 
                             składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
                         wszelkiej pomyślności i samych pięknych 
                     i radosnych dni w życiu. 
               Niech uśmiech rozwesela Wasze twarze, 
          niech spełnią się wszystkie plany 
     i marzenia a szczęście nie opuszcza 
Was przez cały rok.

       Mirosław Zieliński 
Wójt Gminy Działdowo 



Radości życia, 
pogody ducha, wytrwałości 

i niegasnącego uśmiechu. 
Z okazji Dnia Kobiet 

wszystkiego co najlepsze 
i najpiękniejsze, 
zdrowia, miłości 

i spełnienia marzeń

życzy 
Piotr Adrowski 



Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
spełnienia marzeń, szczęścia, uśmiechu 

i radości każdego dnia 
z okazji Dnia Kobiet życzy

Jarosław Gawenda
Prezes Banku Spółdzielczego w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

► minimalna kwota kredytu: 
    1 000,00 zł

 maksymalna kwota to: ►
    15-krotność dochodów 
     miesięcznych netto wnioskodawcy

 okres kredytowania: ►
    od 1 do 60 miesięcy

Kredyt gotówkowy

Najserdeczniejsze życzenia 

z okazji Dnia Kobiet, 

zdrowia, szczęścia, 
wszelkiej pomyślności, 

spełnienia marzeń, 
uśmiechu 

i  samych tylko sukcesów 
życzy 

Czesław Kozłowski, 
Prezes Zarządu Spółki 

Kombet Działdowo
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