
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”  ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw 
tel./fax 82 576 70 49, kom. 506 371 309  |  e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl   |  www.lgdkrasnystaw.pl 

NIP 5641759856 

Szanowni Państwo ! 
 

Dnia 5 maja w godzinach 15:00-21:00 zapraszamy na teren Dworku Starościńskiego w Krasnymstawie przy ul. 
Sikorskiego 10 na wyjątkową rodzinną majówkę. Tego dnia pod patronatem Burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka 
odbędzie się „Tradycyjna Majówka z Karpiem” organizowana przez Krasnostawski Dom Kultury, Stowarzyszenie LGD 
„Krasnystaw Plus”, Urząd Miasta Krasnystaw przy współpracy Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, Centrum 
Charytatywnego Caritas w Krasnymstawie, Banku Spółdzielczego w Izbicy i Poseł na Sejm RP Teresy Hałas.  
 

Program tegorocznej ,,Majówki”, dzięki zaangażowaniu tak wielu podmiotów, prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. 
Imprezę o godz. 15:00 rozpocznie wspólny krasnostawski korowód. Alejkami Dworku Starościńskiego taneczny korowód 
w takt poloneza uroczyście poprowadzi Poseł na Sejm RP Teresa Hałas przy udziale krasnostawskich samorządowców, 
mieszkańców oraz gości. 

 
Na scenie od godziny 16:00 ,,majówkowo” królować będą kapele podwórkowe – „Swojacy” z Kraśnika, 

„Wygibusy” z Biłgoraja i „Uroczysko” z Krasnegostawu. 
 

Gwiazdą wieczoru będzie zespół CzessBand - warszawska kapela, grająca muzykę akustyczną inspirowaną folklorem 
miejskim na świecie. Czess Band nie zapomina, że muzyka ulicy to w dużej mierze muzyka taneczna i rzadko podczas 
koncertów zdarza się, by nikt z publiczności nie tańczył. Koncerty zawsze są żywiołowe, nie nużą słuchaczy, a dzieci, dorośli 
i osoby starsze bawią się równie dobrze. Liczymy, że koncert przeobrazi się w miejską potańcówkę przy ognisku. 

 
Tego dnia można będzie skosztować potraw tradycyjnej kuchni regionalnej - specjały regionu przygotowane przez 

Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia kulinarne – zaprezentują między innymi KGW Chorupnik, KGW 
Stowarzyszenie Mieszkańców Przedmieście Zastawie, KGW Widniówka, KGW Zażółkiew, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Fajsławice, KGW Krupe, KGW Bobrowe Olesin, KGW Chłaniów, KGW Źródło Werbki, KGW Bzowiec, KGW Wólka 
Orłowska, KGW Poperczyn, KGW Równianki „Wszyscy Razem”. Ponadto Spółdzielnia Socjalna „Własne Kąty” przygotuje 
specjalnie na tę okazję ,,Krasnostawskie pierogi z karpiem”. W ,,słodkiej majówkowej gelaterii”  z Cukiernii Marii Siej można 
będzie kupić ,,lody tradycyjne” wpisane na listę produktów tradycyjnych Województwa Lubelskiego. Na miłośników 
złocistego trunku czekają piwa kraftowe z Browaru Rzemieślniczego Incognito z Kraśniczyna. 

 
Swoje stoiska z rękodziełem wystawią też twórcy ludowi ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz lokalni 

rękodzielnicy. 
 
Odbędą się także rodzinne gry i zabawy przygotowane przez wolontariuszy z Centrum Charytatywnego Caritas w 

Krasnymstawie oraz quizy historyczne prowadzone przez pracowników Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. 
 
Ponadto Stajnia Adrenalina przygotuje zagrodę edukacyjną ze zwierzętami, będą kucyki i przejażdżki w siodle. 

Stowarzyszenie „Wspólny Krasnystaw” będzie promowało ekologiczne spływy kajakowe na rzece Wieprz wraz z 
przewodnikiem, a Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw - Wrota Roztocza” zaprezentuje produkty turystyczne z 
okolic Krasnegostawu. 

 
Podczas majówki odbędzie się także kolejna edycja konkursu na najsmaczniejszą lokalną potrawę z karpia. 

Nagrody dla zwycięzców ufundowali Krasnostawski Dom Kultury, Bank Spółdzielczy w Izbicy, Poseł na Sejm RP Teresa 
Hałas i Urząd Miasta Krasnystaw. 

 

 
 
Serdecznie zapraszamy!!!  

 


