




Serdecznie dziękujemy rodzinie, 
przyjaciołom, koleżankom i kolegom, 

znajomym i delegacjom 
za udział w ostatnim pożegnaniu 

Maria, Andrzej i Janusz Odachowscy 
z rodzinami

naszej Mamy 
Marianny Odachowskiej 

w Ciechanowie 6 listopada br.

















Starosta
Paweł Cieśliński

Burmistrz
Grzegorz Mrowiński

Honorowy Patronat Honorowy Patronat





Bank zmieniającego się świata

1 Kredyt gotówkowy „Kredyt zielonych zmian” jest dostępny bez ubezpieczenia albo z ubezpieczeniem dobrowolnym lub obligatoryjnym. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0% w przypadku skorzystania z kredytu 
z ubezpieczeniem stanowiącym obligatoryjne zabezpieczenie spłaty kredytu. 
Złóż wniosek o kredyt do 9.01.2020 r. „Kredyt zielonych zmian” to kredyt gotówkowy dostępny na okres od 6 do 120 miesięcy, przy czym na okres od 85 miesięcy dla kwot powyżej 30 000 zł. Dostępność produktu uzależniona jest 
od przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Szczegółowe informacje o kredycie i kanałach sprzedaży dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty 
w rozumieniu kodeksu cywilnego. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wyliczona na 9.09.2019 r. wynosi 9,99%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 32 000 zł | całkowita kwota do 
zapłaty 46 567,33 zł | oprocentowanie stałe 8,49% w skali roku | całkowity koszt kredytu 14 567,33 zł (prowizja 1280 zł, odsetki 13 287,33 zł) | 98 miesięcznych rat (97 po 475,17 zł i jedna 475,84 zł).

Zapraszamy do oddziału:
Miasto, ul. Nazwa ulicy 000, tel. 00 000 000 000

RRSO 9,99%

Kredyt gotówkowy
 prowizja już od 0%1

  kwota do 200 000 złDziałdowo, ul. Pocztowa 7
tel. 23-697-22-87, 506-039-353
www.abp.pl  
sklep@abp.pl









Chcesz zamieścić reklamę, 
NAPISZ   DO   NAS,   ODDZWONIMY 

I   USTALIMY   SZCZEGÓŁY 

dziendobry@dzialdowo.pl
ogłoszenie w naszym miesięczniku
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rozstrzygnięcie konkursu na świąteczną kartkę pocztową 
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Odpalamy

Choinkę
Odpalamy

Choinkę

Pl. Mickiewicza 
w Działdowie 

14 grudnia 2019

Zapraszamy












