




Z okazji Świąt Wielkanocnych, 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, 

smacznego jajka, mokrego Śmigusa-Dyngusa oraz niegasnącego, 
wiosennego optymizmu

Wiceburmistrz 
Andrzej Wiśniewski 

Burmistrz Miasta Działdowo 
Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący Rady Miasta Działdowo
Romuald Remiszewski

życzy



Fot. Karol Wrombel



Niech Święta Wielkiej Nocy 
przyniosą same radosne 
i szczęśliwe chwile. 

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności 
i spełnienia wszystkich marzeń

Starosta Działdowski 
Paweł Cieśliński

Przewodniczący Rady Powiatu 
Michał Struzik

wicestarosta 
Marian Brandt

Wielu radosnych 
chwil na 
Święta Wielkanocne, 
smacznego jajka, 
wesołej zabawy 
w Lany Poniedziałek, 
zdrowia, radości 
i wszelkiej pomyślności

życzy
Wójt Gminy Rybno 
Tomasz Węgrzynowski





Zdrowych	i	radosnych	Świąt	Wielkanocnych,	
pełnych	wiary,	nadziei	i	miłości.	

Wesołego	"Alleluja"	
i	serdecznych	spotkań	

w	gronie	rodziny,	w	pogodnym,	
wiosennym	nastroju

składa
Prezes	i	Pracownicy	

Przedsiębiorstwa	Ciepłowniczego	
w	Działdowie

Serdeczne życzenia 
radosnych

 i wesołych 

Świąt Wielkanocnych, 
smacznego jajka, 

mokrego Dyngusa, 
dobrej zabawy 
 i odpoczynku 
w rodzinnym 

gronie
 

życzą 
Zarząd i Pracownicy

PGKiM Sp. z o. o. 
w Działdowie

Zdrowych, radosnych 
Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, 
nadzieją i miłością. 
Smacznego jajka 
i obfitego Lanego Poniedziałku

życzy
Zarząd i Pracownicy 
Działdowskiej 
Agencji Rozwoju S. A.

REKLAMA



REKLAMA

 

Okręgowa Stacja Kontroli 
Pojazdów

Czynne:
pn-pt godz. 7.00-17.00
sob godz. 7.00-14.00

opony

tłumiki

zawieszenie

amortyzatory

geometria kół

hamulce

mechanika

olej/płyny

obsługa klimatyzacji
automyjnia

badania techniczne

tel. 23-697-35-41
793-839-304

ul. Olsztyńska 9
Działdowo
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Radosnych 

Świąt Wielkanocnych, 
pogody w sercu i radości 
ze Zmartwychwstania 
Pańskiego, 
wielu szczęśliwych chwil 
w rodzinnym gronie

życzy

TRANSPO Góralscy
sprzedaż węgla 

Pełnych radości, 
miłości, spokoju 

i nadziei 
Świąt Wielkanocnych, 

wypoczynku 
w rodzinnym gronie, 

smacznego jajka 
i mokrego Dyngusa 

życzy 
Czesław Kozłowski 

Prezes Zarządu

...........................................

...........................................

Pełnych spokoju i radości 

Świąt Wielkanocnych, 
szczęścia, optymizmu i nadziei, 

smacznego jajka 
i mokrego Śmigusa- Dyngusa

życzy
Kazimierz Kordecki, 

Przewodniczący Ekologicznego Związku 
Gmin „Działdowszczyna”



REKLAMA



Z okazji 
Świąt Wielkanocnych 

wiary, nadziei i miłości, zdrowia, 
radości i wszelkiej pomyślności

życzy
Interaktywne Muzeum 
Państwa Krzyżackiego 

w Działdowie

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
najserdeczniejsze życzenia 
smacznego jajka, 
mokrego Śmigusa-Dyngusa 
i radosnych spotkań 
w rodzinnym gronie

składa
Hurtowania Elektryczna 

Samych radosnych chwil 

na Święta Wielkanocne, 
wspaniałych spotkań w gronie rodziny, 

smacznego jajka i chwil wytchnienia 
w otoczeniu budzącej się do życia przyrody

serdecznie życzy 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark 

Dariusz Szczawiński

Serdeczne życzenia zdrowych, 
pełnych uśmiechu i radości 

Świąt Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, 

mokrego Dyngusa, 
a także odpoczynku 

przy rodzinnym stole

życzy 

 



„AJGA” Stankiewicz sp. j
ul. Grunwaldzka 37 a, 13-200 Działdowo 

tel./fax (23) 697 39 96

DZIAŁ OSOBOWY
tel. (23) 697 65 36
kom. 730 092 757

SERWIS
tel. (23) 697 79 27
kom. 504 187 950

DZIAŁ CIĘŻAROWY
tel. (23) 697 79 81
kom. 509 917 636

793 286 545
502 282 005

www.ajga.pl



Wesołych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych, 

smacznego jajka, 
wyjątkowo mokrego 
Śmigusa Dyngusa 

oraz samych słonecznych 
i wiosennych dni

życzy

Zdrowych, radosnych i pogodnych 

Świąt Wielkanocnych, 
wielu wspaniałych chwil 

przy rodzinnym stole, dużo zdrowia, 
miłości i niegasnącego uśmiechu

życzą wszystkim swoim 
Klientom i Pracownikom 

Arkadiusz i Przemysław Łada 
– firma ARJA

Wszystkiego co najlepsze 
i najpiękniejsze 

na Święta Wielkiej Nocy, 
ciepłej i rodzinnej atmosfery 

przy suto zastawionym stole, 
smacznego jajka 

i mokrego 
Lanego Poniedziałku

życzy
Robert Mendalka



Fot. Karol WrombelFot. Karol Wrombel



Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
wiele radości, serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i przyjaciół, smacznego jajka, 
mokrego Dyngusa i samych sukcesów 

w życiu prywatnym i zawodowym
życzą

Właściciele Zakładu Betoniarskiego

Pogody ducha, zdrowia, miłości 
i wszelkiej pomyślności 

z okazji 
Świąt Wielkanocnych, 

wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze, 
smacznego jajka 

i mokrego Lanego Poniedziałku

życzy Firma

Serdeczne i szczere życzenia 
wielu radosnych chwil 
na Święta Wielkanocne, 
smacznego jajka 
i mokrego Dyngusa

przesyła
Warmińsko-Mazurski 
Fundusz Poręczenia Kredytowe 





Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych 

Świąt Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, mokrego Dyngusa 

oraz samych wspaniałych chwil 
w rodzinnym gronie

życzy

Pełnych radości i spokoju 
Świąt Wielkiej Nocy 
oraz wszelkiej pomyślności 
i miłości w sercu, płynącej 
ze Zmartwychwstania Pańskiego. 
Samczego jajka, 
mokrego Śmigusa-Dyngusa 
i suto zastawionego stołu

życzy
Gospodarstwo Rybackie w Koszelewach 
Barbara i Jan Ossowscy 





  



Zdrowych, wspaniałych 
i pełnych radości

Świąt Wielkiej Nocy, 
a także radości i satysfakcji 

w życiu zawodowym i osobistym
życzy

Z okazji świąt 
Wielkiej Nocy 

zdrowia, szczęścia, radości, 
spokoju w gronie najbliższych, 

smacznego jajka i wesołego Dyngusa

życzy 
JPR Realizacje s. c. 

Działdowo 

Zenon Gajewski - Prezes Stowarzyszenia 
„Pamięć i Tożsamość” w Działdowie





W gminie Kolbudy nieopodal Gdańska odbyła się I edycja biegów Ra-
dunkaRun, organizowanych przez stowarzyszenie Endorfina. W impre-
zie udział wzięli biegacze Rozbieganego Działdowa. Przedstawiamy 
Państwu relację uczestnika biegu Kacpra Leśnego.



Jacka Karaszewskiego 
zobaczymy w jednej 
ze scen filmu „Zieja”

Fot.  archiwum szkoły




