
     PROGRAM:  

12:00 Zbiórka grup wieńcowych na parkingu przed Gabinetem Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim.  

13:00 Uroczysta polowa Msza Św. dziękczynna za tegoroczne plony oraz w intencji rolników  

        i wszystkich mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego na placu przy OSP w Ujściu Jezuickim.  

14:15 Oficjalna inauguracja X Święta Powiśla Dąbrowskiego - Dożynek Powiatowych i Targów  

  Gospodarczych:   
- hymn Polski w wykonaniu orkiestry dętej,  
- wystąpienia Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek  
   i Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego,  
- wystąpienia zaproszonych gości,  
- obrzęd dożynkowy w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Gręboszowie,  
- przekazanie chleba dożynkowego Gospodarzom Dożynek.  

16:00 Ośpiewanie wieńca przez grupy wieńcowe z poszczególnych gmin powiatu dąbrowskiego.  

17:10 Prezentacja dorobku artystycznego gmin na scenie.  

19:00 Ogłoszenie wyników konkursu na:  „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”,  

      „Ośpiewanie Wieńca”, „Najciekawsze Stoisko Wystawowe”, wręczenie nagród.  

20:00 GWIAZDA WIECZORU – ZESPÓŁ GÓRALSI 

22:00 Występ zespołu lokalnego EPIZOD, zabawa taneczna. 

           GOSPODARZE IMPREZY: 
 

Tadeusz Kwiatkowski                
Starosta Dąbrowski                     

 
Krystyna Świętek 
Wójt Gminy Gręboszów 

                    PATRONAT HONOROWY: 
 

 Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 

 
 Marszałek  
Województwa Małopolskiego 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organi-
zatorzy informują, że udział w X Święcie Powiśla Dąbrowskiego oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumenta-
cyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych na stronach internetowych organizatorów tj. www.powiatdabrowski.pl oraz www.greboszow.pl, w publikacjach wydawanych przez organizatorów, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich będących podmiotami współpracującymi z Organizato-
rami, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 

              PATRONAT MEDIALNY:                                                     SPONSORZY:  

  

Małopolska Izba Rolnicza 

http://www.mcuw.pl

