
6 KONKURS

GŁOS DZIADKOWY  
O ROBOTACH ZIEMNYCH 
PANA PREZYDENTA

Chodzi sobie, chodzi biedny dziadek,
Taki jego los;
Wpadł do dołu, potłukł se pośladek,
Okrwawił se nos.
To robota pana prezydenta,
Wszędzie doły kopie, matko święta,
Bidny dziaduś bęc -
Dobrze jemu w aksamitnym palcie
Paradować sobie po asfalcie
Niby jaki prenc!

Kopią cały miesiąc jednym ciągiem,
Aż skończyli raz;
Ale ledwie kuniec z wodociągiem,
Trza naprawiać gaz -
Pan prezydent długo robił głową,
W końcu mówi: „Kopać trza na nowo,
Ordnung musi być;
Patrzcie, żeby prędko skończyć z gazem,
A betuny da się innym razem;
Nie pali się nic”.

Takie sobie robią z nami śtuki:
Prezydent ma czas!
Przedtem beły bodaj kiepskie bruki,
Ostał ino śpas;
Za to teraz, skoro zeńdzie nocka,
W jednym dołku jakaś para hocka,
W drugim inksza znów -
Potem dalejże do prezydenta:
Płać, prezydent, teraz alimenta,
Po coś zrobił rów! 

Tadeusz Boy-Żeleński
(1874-1941)

„Co to za foto?” 
Burmistrz ogłasza konkurs
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Prima Aprilis tuż tuż, burmistrz Mieczysław Szczurek zaprasza więc wszystkich Czy-
telników do wzięcia udziału w zabawie z nagrodami - konkursie fotograficznym „Co to za 
foto?”. Konkursowi, z przymrużeniem oka, przyświeca napisany sto lat temu wiersz Tade-
usza Boya-Żeleńskiego (zamieszczony obok). 

Przedstawiamy 10 zdjęć, wykonanych w Cieszynie w latach 1975-1977. Zadaniem uczest-
ników konkursu jest odgadnięcie co przedstawiają dane zdjęcia lub gdzie zostały wykona-
ne. Na odpowiedzi czekamy do 14 kwietnia. Wśród osób, które prawidłowo zidentyfikują 
najwięcej zdjęć, zostaną rozlosowane cenne nagrody. Za zajęcie I miejsca przewidziana jest 
nagroda w wysokości 750 zł, za II miejsce – 500 zł, a za III – 300 zł. Zapraszamy!

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.cieszyn.pl (zakładka Konkursy) oraz 
w Ratuszu (punkt obsługi klienta – parter). 

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji:

• w konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie;

• odpowiedzi na konkurs należy dostarczyć do 14 kwietnia do Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (decyduje data wpływu do Urzędu);

• odpowiedzi należy dostarczyć pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Konkurs Co to za foto?” lub przesłać mailem na adres wr@um.cieszyn.pl;

• odpowiedzi powinny być ponumerowane zgodnie z oznaczeniem poszczególnych zdjęć 
w Wiadomościach Ratuszowych;

• uczestnicy konkursu podają swoje imię, nazwisko, dane adresowe, telefon kontaktowy 
lub adres e-mail;

• do odpowiedzi należy załączyć informację o treści: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Cieszynie moich danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzenia konkursu „Co to za foto?”;

• konkurs zostanie rozstrzygnięty do 22 kwietnia.
BZ
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