




Wspaniałych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia, 
zdrowia, miłości, 

spełnienia marzeń 
i wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku 2020 

życzą
Nauka Jazdy Kowalscy

Radosnych, pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz samych szczęśliwych dni w Nowym 2020 Roku 

wszystkim Rzemieślnikom 
składa 

Zarząd Cechu w Działdowie

Z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia 

z serca płynące życzenia 

zdrowia, szczęścia 

i Błogosławieństwa Bożego. 

Niech Gwiazda Betlejemska 

zwiastuje nam Dobrą Nowinę 

a wiara, nadzieja i pomyślność 

nie opuszczają nas 

w Nowym Roku 2020 

życzy 

Robert Gontarz, 

Poseł na Sejm RP



Drodzy Mieszkancy Miasta Działdowo!

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Pełnych odpoczynku i rodzinnego ciepła przy wigilijnym stole.

Wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku, 
spełnienia marzeń i powodzenia 
w życiu osobistym i zawodowym

Burmistrz Miasta Działdowo 

Grzegorz Mrowinski

Przewodniczacy Rady Miasta Działdowo 

Romuald Remiszewski
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,
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Szanowni Mieszkańcy naszego powiatu,
niech czas spędzony przy wigilijnym stole
napełni Wasze serca spokojem i miłością,

a 2020 rok przyniesie Wam tylko szczęśliwe dni.
Zdrowych, radosnych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzą

Starosta Działdowski
Paweł Cieśliński

Wicestarosta
Marian Brandt

Przewodniczący Rady Powiatu
Działdowskiego
Michał Struzik

Wspaniałych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Samych szczęśliwych dni w Nowym 2020 roku

oraz niezapomnianej Zabawy Sylwestrowej

życzy 

Zarząd i Pracownicy 

Działdowskiej Agencji Rozwoju S. A.





Wszystkim Naszym Klientom, 
Współpracownikom, 

Sympatykom i Przyjaciołom 
Życzymy pełnych miłości i spokoju 

Świat Bożego Narodzenia. 
Niech Nowy Rok 

sprawi, że wszystkie działania 
i nowo podjęte wyzwania 

zakończą się sukcesem
Właściciele i pracownicy 

CPM Ambrozja

Wigilia 24 grudnia - start 23:00 

 

                                                            

Wigilia 24 grudnia - start 23:00 

 

                                                            

- dla osób przebranych za Mikołaja 
mocna niespodzianka przy barze

- dla osób przebranych za Mikołaja 
mocna niespodzianka przy barze

- tego dnia Mikołaj rozleje 3 litry niespodzianki 
grzecznym dziewczynkom i chłopcom

- tego dnia Mikołaj rozleje 3 litry niespodzianki 
grzecznym dziewczynkom i chłopcom

26 grudnia - start 21:00 26 grudnia - start 21:00 

- dla osób w sweterkach świątecznych 
mocna niespodzianka przy barze

            

- dla osób w sweterkach świątecznych 
mocna niespodzianka przy barze

            

25 grudnia - start 21:0025 grudnia - start 21:00

Zapraszamy do spędzenia Świąt w naszym Klubie
ul. Wolności 32, 13-200 Działdowo

Zapraszamy do spędzenia Świąt w naszym Klubie
ul. Wolności 32, 13-200 Działdowo

ZAPRASZAMY!
* W TE ŚWIĘTA ATRAKCYJNE CENY 

W SKLEPIE I NASZYM  BARZE!!!

ZAPRASZAMY!
* W TE ŚWIĘTA ATRAKCYJNE CENY 

W SKLEPIE I NASZYM  BARZE!!!

Niech w nadchodzącym 
Nowym Roku 2020 

szczęście i radość towarzyszą 
Państwa każdego dnia.
Spokojnych i wesołych 

Świąt Bożego Narodzenia, 
mocy prezentów pod choinką 

i odpoczynku w rodzinnym gronie 

życzy 
Rodzinne Gospodarstwo Rybackie 

w Koszelewach 
Barbara i Jan Ossowscy

Serdeczne życzenia przeżywania 
Bożego Narodzenia w zdrowiu, 

miłości i radosnej, rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś Nowy Rok niech przyniesie spełnienie marzeń 
i realizację wszystkich zamierzeń 

życzy 
Colorbet Robert Mendalka
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
dużo zdrowia, radości 
oraz wszelkiej pomyślności. 
A w Nowym Roku 2020 
spełnienia wszystkich marzeń 
i samych sukcesów 
w życiu osobistym i zawodowym
życzy Kazimierz Kordecki 
Przewodniczący Zarządu 
Ekologicznego Związku Gmin 
Działdowszczyzna

Życzenia zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 
samych radosnych chwil 

w gronie najbliższych 
oraz 

szczęśliwego Nowego Roku 

życzą 
Pracownicy 

i 
Zarząd Banku Spółdzielczego 

w Działdowie 
z siedzibą w Lidzbarku
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Zdrowych 

i radosnych 

spędzonych 

w gronie najbliższych, 

bogatego Mikołaja 

oraz wszelkiej pomyślności 

życzy 

Alina Borowska 

i Marcin Lendzian

Świąt Bożego Narodzenia, 

w Nowym 2020 Roku 

Radosnych	

oraz	pogodnych	

Świąt	Bożego	Narodzenia,	
wszelkiej	pomyślności	

w	nadchodzącym	

Nowym	2020	Roku	

życzą	

Prezes	i	Pracownicy	

Przedsiębiorstwa	

Ciepłowniczego

Spółka	z	o.o.		

w	Działdowie

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 

dużo zdrowia, radości 
oraz wszelkiej pomyślności, 
a w Nowym Roku 2020 

spełnienia marzeń 
i samych sukcesów 

życzy 
Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Lidzbark 
Dariusz Szczawiński

Z serca płynące życzenia 
spokojnych, radosnych i zdrowych 

Świąt Bożego Narodzenia, 
wielu sukcesów 

w nadchodzącym roku 
i wszystkiego co najlepsze 

i najpiękniejsze 
życzy





Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia, 
dużo zdrowia, radości i wytchnienia. 

A w Nowym Roku 
samych szczęśliwych dni 

i spełnienia wszystkich marzeń 
życzy 

Działdowo
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Z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego 2020 Roku, 

zdrowia, szczęścia, spokoju

oraz 

wszelkiej pomyślności 

życzy 

AJGA Stankiewicz

Zdrowych, spokojnych 
i rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia, 
bogatego Mikołaja, 

wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2020 Roku, 

samych sukcesów 
w życiu osobistym 

i zawodowym 
życzą 

Właściciele Zakładu
Betoniarskiego  

Świąt ciepłych, 
wypełnionych radością 

i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. 

Nowego Roku 
spełniającego 

wszystkie marzenia 
życzą wszystkim 

swoim 
Klientom i Pracownikom 

Arkadiusz i Przemysław Łada, 
właściciele rmy ARJA

Radosnych i wspaniałych 

Świąt Bożego Narodzenia, 

odpoczynku w rodzinnym gronie, 

wzajemnej życzliwości 

i spełnienia wszystkich marzeń 

w  Nowy Roku 2020

życzy 

Budjafex s.c.





Serdeczne życzenia 
zdrowych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia, 
spełnienia marzeń 

oraz 
wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym 
i zawodowym 

życzy 
JPR Realizacje s. c. 

Działdowo 

Radosnych 
i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
pełnych ciepła, 

miłości i wytchnienia. 
Szczęśliwego Nowego Roku 2020, 

w którym spełnią się 
wszystkie Państwa 

marzenia 
życzy

Warmińsko-Mazurski 
Fundusz 

„Poręczenia Kredytowe”

Niech Wigilijny Wieczór 
przyniesie spokój i miłość. 
Niech ten wspaniały czas

wypełni Wasze serca radością,
   

obdaruje wszelką pomyślnością.
Wszystkim pracownikom 

i członkom ich rodzin najserdeczniejsze 
życzenia składa 

Zarząd Spółki Kombet Działdowo

Świąt Bożego Narodzenia 

   a Nowy Rok 2020

Świąt Bożego Narodzenia 

   a Nowy Rok 2020

Radosnych, zdrowych 
i szczęśliwych 

Świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze. 

Samych wspaniałych dni 

w Nowym Roku, 
a wcześniej szampańskiej 

Zabawy Sylwestrowej 

życzy 
Dyrektor 

i Pracownicy 
Muzeum Pogranicza 

w Działdowie



Z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego 2020 Roku 
zdrowia, samych radosnych chwil, 
spełnienia najskrytszych marzeń 
oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym 

życzy 
Wójt Gminy Płośnica 
Krzysztof Groblewski

Przewodniczący Rady Gminy Płośnica
Zbigniew Skonieczek

Najserdeczniejsze życzenia 
szczęśliwych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności 
i sukcesów 
w nadchodzącym 
Nowym 2020 Roku 

Najserdeczniejsze życzenia 
szczęśliwych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności 
i sukcesów 
w nadchodzącym 
Nowym 2020 Roku 

życzy 
Leszek Wiosek 
(systemy alarmowe)

Radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 
wypełnionych ciepłem i miłością, 

niosących odpoczynek 
w gronie najbliższych 

oraz 
Nowego Roku 2020, 

spełniającego wszystkie 
marzenia, 

pełnego optymizmu, 
zdrowia i szczęścia 

życzy 
Burmistrz Lidzbarka 

Maciej Sitarek 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Ciesielski 

Wiceburmistrz 
Janusz Bielecki

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze, 
dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń 

oraz samych szczęśliwych chwil 
w Nowym 2020 Roku 

życzy



Wspaniałych, zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
samych pomyślnych dni w nadchodzącym 

Nowym Roku 2020 
i szampańskiej zabawy sylwestrowej 

życzy 
Wójt Gminy Rybno 

Tomasz Węgrzynowski

Życzenia zdrowych i wesołych 

Świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku 

w gronie najbliższych 
oraz 

samych sukcesów 
i radości 

w nadchodzącym 

Nowym 2020 Roku 

życzą 
Piotr i Paweł 

Góralscy 
Transpo 

– sprzedaż węgla
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Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 

składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, spokoju 

i wszelkiej pomyślności. 
A w Nowym 2020 Roku, 

niech się spełnią wszystkie marzenia,
a szczęście i pomyślność 
nie opuszczają Państwa 

w życiu osobistym i zawodowym

Byłym, aktualnym 
i przyszłym klientom 

Małgorzata i Leszek 
Pomianowscy

Olsztynek
ul. Mrongowiusza 26

(wkrótce otwarcie) 

Orneta 
ul. Pionierów 15

661 430 773
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