
Festyn 3 Majowy 

Pięknego słonecznego dnia 3 go-Maja odbył się festyn z okazji uchwalenia Święta Konstytucji ,
który jednocześnie nawiązywał do Święta Flagi Narodowej.  Licznie zgromadzonych
uczestników festynu powitał prezes MKTR Relaks Bogdan Mileszczyk. Dnia 02.05.2022r. 
członkowie MKTR Relaks wyruszyli z placu przy Ratuszu na rowerowy rajd do Jedlanki.
Rowerzyści zatrzymali się na placu przy Szkole Podstawowej w Woli Sernickiej, gdzie
obdarowali dzieci biało-czerwonymi flagami. Następnie udali się na nocleg do gospodarstwa
agroturystycznego w Jedlance. Dzień później wyruszyli do Kaznowa aby wraz z grupą, która
wyjechała spod Pałacu Sanguszków spotkać się na 3 Majowym Festynie w Kaznowie.

  

  

Program festynu obejmował:

  

-widowisko słowno ,muzyczne poświęcone uchwaleniu Konstytucji 3 Maja przygotowane przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Kaznowie

  

-występ solistów ze Studia Piosenki Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury

  

- występ zespołu JAZZ – LOK

  

- występ zespołu KAZNOWIANKI

  

- występ męskiego zespołu śpiewaczego Pojezierze

  

- występ zespołu instrumentalnego Szkoły Sztuk Pięknych z Raseiniai – Litwa
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- występ solistów z Ukrainy

  

- występ zespołu muzycznego JAK DAWNIEJ

  

- blok rekreacyjno-sportowy (konkurencje zręcznościowo-sportowe)

  

Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Kaznowie przygotowała pokazy strażackie.  Na dzieci
czekały takie atrakcje jak: dmuchany zamek, punkt  malowania  twarzy, policjanci na
motocyklach, miś Uszatek z kolorowymi bańkami. Pasjonaci gry w szachy w rożnym wieku
zasiedli do plansz. Gry cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników w rożnym wieku.
Lokalni twórcy rękodzieła zaprezentowali szeroki wachlarz wyrobów wytworzonych przez siebie.

  

Koło Gospodyń Wiejskich serwowało domowe ciasta i kiełbasę z grilla. Podczas Festynu
przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla Polaków mieszkających w partnerskim mieście
Lubartowa w Sławucie na Ukrainie.

  

Partnerami wydarzenia byli:  Powiat Lubartowski  Urząd Miasta Lubartów  Ochotnicza Straż
Pożarna z Kaznowa, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kaznowie, Koło Gospodyń
Wiejskich w Kaznowie. Na zakończenie imprezy odbyła się potańcówka przy muzyce  zespołu
Jak Dawniej. Goście bawili się do późnych godzin wieczornych.
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