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Szanowni Państwo!
Z satysfakcją informujemy, że powołaliśmy do istnienia Stowarzyszenie Absolwentów 

i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, którego celem jest 
wspieranie  działań naszego LICEUM, obchodzącego w tym roku swoje stulecie.

W Roku Jubileuszowym czcimy Jubilatkę, organizując spotkania, apele, konferencje, 
wystawy, konkursy, zawody. Podsumowaniem obchodów będzie Zjazd Absolwentów 
i Wychowawców, który odbędzie się 21-23 września 2012 roku.

Związane ze spotkaniem pokoleń przedsięwzięcia – wydanie monografii szkoły, 
wykonanie grafiki z widokiem pierwszego budynku szkoły, medalu pamiątkowego, tablicy 
okolicznościowej, wspólnego zdjęcia panoramicznego, organizacja imprez towarzyszących – 
wymagają znacznego nakładu finansowego.

Jako Stowarzyszenie nie prowadzimy działalności gospodarczej, więc środki, którymi 
będziemy dysponować, są bardzo ograniczone. Zwracamy się więc z ogromną prośbą o wsparcie 
naszych poczynań. W zamian oferujemy możliwość reklamy Państwa firmy w materiałach 
zjazdowych, na stronie  internetowej oraz w czasie zjazdu.

Do naszego Stowarzyszenia przyjmiemy każdego, komu na sercu leży pomoc i wsparcie dla 
naszej szacownej Jubilatki.

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt: 

Edward Sekulski – Prezes Stowarzyszenia, tel. 604 425 987, 
Jerzy Stelmach – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, tel.15 84 12 031.

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia Dyrektor Szkoły

mgr Edward Sekulski mgr Jerzy Stelmach
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