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W bieżącym roku nasze miasto obchodzi jubileusz 380-lecia Janowa Lubelskiego. Mieliśmy wspaniałe
plany uroczystych obchodów, chcieliśmy, aby ta rocznica została zauważona przez każdego
mieszkańca. Wiele instytucji, stowarzyszeń zamierzało włączyć się w organizację uroczystości.
Nasze plany pokrzyżowała epidemia. Ale czy musimy rezygnować ze wszystkiego?
Niekoniecznie. Mamy przecież stronę internetową Janowa Lubelskiego, Facebooka, a do tego
mnóstwo ciekawych informacji, wrażeń artystycznych i wspomnień. Nawet nie zdajemy sobie
sprawy jakie zaskakujące fakty i ciekawostki kryje nasze Muzeum Regionalne! Poprosimy o pomoc
regionalistów, ludzi zainteresowanych historią i kulturą, a co najważniejsze, będziemy zachęcać
każdego z Państwa do wspomnień.
Mamy nadzieję, że cykl, który planujemy, będzie ciekawy dla mieszkańców Janowa Lubelskiego, ale
również wzbudzi szersze zainteresowanie i zachęci ludzi do odwiedzenia naszego miasta i regionu.
Poniżej zamieszczamy logo obchodów 380-lecia Janowa Lubelskiego.

Ten baner, widoczny w lewej części strony głównej, prowadzi do miejsca, w którym sukcesywnie
będą zbierane wszystkie informacje zamieszczane w aktualnościach i na Facebooku.
Zakładkę/logo można znaleźć na stronie głównej Janowa Lubelskiego, po lewej stronie.
Zawartość zakładki:

Historia miasta w odcinkach
Znani Janowiacy.
Ciekawostki i wspomnienia.
Artyści i ich dzieła
Napisali o nas …
Zapraszamy wszystkich do śledzenia zamieszczanych wpisów, komentowania i co najważniejsze,
włączenia się w poznawanie i przybliżanie historii dalszej i bliższej.
Zachęcamy do przesyłania wspomnień, ciekawostek i zdjęć na adres 380@janowlubelski.pl [1]
Jeżeli przesyłane wpisy lub zdjęcia będą zawierać dane osobowe, w tym wizerunek, prosimy o
wypełnienie i dołączenie zgody. Gotowe formularze znajdą państwo >>tutaj<< [2]
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Więcej na ten temat380 -lecia nadania praw miejskich dla Janowa Lubelskiego - Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Janów Lubelski [3]
380_lat_small.jpg [4]

Powiązane informacje
380 -lecia nadania praw miejskich dla Janowa Lubelskiego - Szanowni Państwo! Drodzy
Mieszkańcy Gminy Janów Lubelski [3]

Linki:
[1] mailto:380@janowlubelski.pl
[2] https://janowlubelski.pl/node/36220
[3] https://janowlubelski.pl/aktualnosci/dla-mieszkancow/380-lecia-nadania-praw-miejskich-dla-janow
a-lubelskiego-szanowni-panst-0
[4] https://janowlubelski.pl/sites/default/files/news/images/380_lat_small.jpg
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