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Powszechnie wiadomo, ˝e
w sprawach karnych stan nie-
trzeêwoÊci nie jest okolicznoÊ-
cià ∏agodzàcà i nie zwalnia od
odpowiedzialnoÊci za pope∏nio-
ne przest´pstwo. Tak wi´c t∏u-
maczenie, ˝e ktoÊ by∏ pijany i
nie wiedzia∏ co robi, bo akurat
dosta∏ bia∏ej goràczki albo ma∏-
piego rozumu, nikogo nie t∏u-
maczy ani nie usprawiedliwia,
a nadto wp∏ywa na zaostrzenie
kary. NietrzeêwoÊç sprawcy
przest´pstwa jest zatem oko-
licznoÊcià jednoznacznie ob-
cià˝ajàcà, ale w sprawach cy-
wilnych, czyli majàtkowych -
konsekwencje zawartej w stanie
nietrzeêwym umowy mogà byç
wprost niewyobra˝alne.

TrzeêwoÊç jest stanem chwa-
lebnym tak˝e i w polityce, chocia˝
nie zawsze jest to mo˝liwe. ˚ycie
polityka to ciàg∏e zmagania z alko-
holem, to ciàgle jakieÊ bankiety,
przyj´cia, koktajle i dlatego od dy-
plomatów i m´˝ów stanu wyma-
gano zwykle mocnej g∏owy. I nie
bez powodu, bo do historii ju˝
przesz∏y np. s∏ynne przyj´cia u Sta-
lina, w czasie których upija∏ on
swych goÊci do nieprzytomnoÊci,
by zorientowaç si´, co te˝ oni myÊlà
naprawd´. S∏aba g∏owa z miejsca
dyskwalifikowa∏a ka˝dego z goÊci
"ojca narodów", a jeÊli jeszcze goÊç
taki palnà∏ o jedno s∏owo za du˝o,
to swà s∏abà g∏ow´ móg∏ niebawem
straciç na zawsze. PrzykroÊç taka
omal nie spotka∏a kiedyÊ przywódc´
bratniej Czechos∏owacji Klementa
Gottwalda, który nieprzyzwycza-
jony do wódki, tak bardzo zagalo-
powa∏ si´ w swych wiernopod-
daƒczych deklaracjach, ˝e ni stàd

ni zowàd za˝àda∏ kategorycznie ...
 przy∏àczenia Czechos∏owacji do
Zwiàzku Radzieckiego. Stalin si´
zachmurzy∏, bo spraw aneksji in-
nych paƒstw przy wódce nie za∏a-
twia∏, no i nie znosi∏, gdy ktoÊ nie-
proszony wypowiada∏ si´ na tematy
zastrze˝one wy∏àcznie dla niego.
Sytuacja zrobi∏a si´ wi´c niezr´czna,
ale na szcz´Êcie ˝ona prezydenta
Gottwalda si´ nie zatraci∏a i publi-
cznie zwróci∏a si´ do Stalina z proÊ-
bà nast´pujàcà: - Towarzyszu Stalin!
Pozwólcie, ˝e teraz ja b´d´ pi∏a za
m´˝a, bo on ju˝ wi´cej nie mo˝e.
Stalin si´ udobrucha∏, atmosfera
przy stole natychmiast si´ popra-
wi∏a, a Czechos∏owacja szcz´Êliwie
 pozosta∏a nadal odr´bnym paƒ-
stwem. Alkoholu jednak nie mo˝-
na nadu˝ywaç bezkarnie. Nic wi´c
dziwnego, ˝e Gottwald owe biesia-
dy z „ojcem narodów” przep∏aci∏
˝yciem i zmar∏ w tym samym roku,
co jego idol, chocia˝ by∏ od niego
znacznie m∏odszy.

DziÊ nasta∏y ju˝ inne czasy, nikt
si´ nie musi obawiaç zes∏ania na
bia∏e niedêwiedzie, ale trzeêwoÊç
jest nadal zalecana, zw∏aszcza w
interesach. Alkohol jest bowiem
z∏ym doradcà i tak si´ ju˝ sk∏ada,
˝e przy kieliszku ludzie zawierajà
nieraz bardzo dziwne transakcje, a
potem nie wiedzà, jak si´ z tego
wygrzebaç. Sàd w Aleksandrowie
Kuj. rozpatrywa∏ swego czasu spra-
w´ pewnego kuracjusza, który do-
maga∏ si´ uniewa˝nienia umowy
sprzeda˝y swego samochodu, który
nieopatrznie, za psie pieniàdze
sprzeda∏ w „Amazonce” pewnemu
mieszkaƒcowi naszego miasta. Ku-
racjusz ów dowodzi∏, ˝e samochód
jego by∏ wart wielokrotnie wi´cej,
ale kontrahent zaprosi∏ go na nego-
cjacje do barku, upi∏ i da∏ mu do
podpisania umow´ z cenà, na jakà
po trzeêwemu nigdy by si´ nie zgo-
dzi∏. Wersja nabywcy by∏a zupe∏nie
inna. WyjaÊni∏, ˝e kuracjusz ów za-
proponowa∏ mu sprzeda˝ swego

samochodu za korzystnà cen´.
Oferta by∏a atrakcyjna, wi´c jà przy-
jà∏, umow´ podpisa∏, zap∏aci∏ uz-
godnionà kwot´, po czym razem
poszli opiç transakcj´ do „Amazon-
ki”. Dziwi∏ si´ te˝, ˝e zbywca pró-
buje teraz wycofaç si´ z umowy,
którà sam zaproponowa∏. Sàd bada∏
spraw´ wnikliwie i powództwo
kuracjusza oddali∏, kierujàc si´
najwidoczniej zasadà, ˝e handel
polega w∏aÊnie na tym, by tanio
kupiç, a drogo sprzedaç. Kto tego
nie potrafi, nie powinien si´ braç
za takie transakcje, a ju˝ na pewno
nie powinien zawieraç ich przy
kieliszku.

Zdarzajà si´ jednak sytuacje, gdy
ktoÊ zostaje podst´pnie wprowa-
dzony w stan nietrzeêwoÊci i sk∏o-
niony do zawarcie niekorzystnej dla
niego umowy lub poÊwiadczenia
nieprawdy. Przypadek taki wyda-
rzy∏ si´ przed kilku laty w naszym
uzdrowisku. W trakcie wspólnego
picia wódki jeden kuracjusz zapro-
ponowa∏ drugiemu, by ten da∏ mu
swój autograf, gdy˝ w przysz∏oÊci
zostanie z pewnoÊcià s∏awnym cz∏o-
wiekiem. Wspó∏biesiadnik poczu∏
si´ mile po∏echtany i z∏o˝y∏ na
podanej mu kartce swój charakte-
rystyczny, zamaszysty podpis. Min´-
∏o kilka lat i niedosz∏y s∏awny cz∏o-
wiek otrzyma∏ z sàdu odpis pozwu,
z którego wynika∏o, ˝e osobiÊcie
pokwitowa∏ po˝yczk´ dziesi´ciu
tysi´cy dolarów i powinien teraz
pieni´dze te zwróciç. ˚àdanie to
oburzy∏o go i zaszokowa∏o, ale by∏
bezradny. Po latach nikt nie pami´-
ta∏, w jakich okolicznoÊciach dosz∏o
do z∏o˝enia przez niego swego
autografu na wyrwanej z zeszytu
kartce, nad którym ktoÊ potem
wypisa∏ treÊç oÊwiadczenia o po˝y-
czce. Sprawa ta okaza∏a si´ bardzo
skomplikowana i do chwili obecnej
si´ jeszcze nie zakoƒczy∏a, a rozwià-
zania sà dwa: Albo sàd da wiar´
w∏aÊcicielowi pokwitowania i
zasàdzi od lekkomyÊlnego dawcy



Zarzàdzenie Burmistrza
o og∏oszeniu przetargu

ustnego nieograniczonego
na sprzeda˝

dzia∏ek budowlanych
stanowiàcych w∏asnoÊç

gminy Ciechocinek:

1. ul. Nieszawska,
dzia∏ka nr 2149 o pow. 1.300 m²

- cena wywo∏awcza
33.200,-z∏ + VAT,
2. ul. Brzozowa,

dzia∏ka nr 1063/2 o pow. 932 m²
- cena wywo∏awcza
28.000,-z∏ + VAT,
3. ul. Brzozowa,

dzia∏ka nr 1063/3 o pow. 955 m²
- cena wywo∏awcza
29.900,-z∏ + VAT,
4. ul. Piaskowa,

dzia∏ka nr 1013/13 o pow. 1.393 m²
- cena wywo∏awcza
43.000,-z∏ + VAT,
5. ul. Piaskowa,

dzia∏ka nr 1013/12 o pow. 1.343 m²
- cena wywo∏awcza
35.000,-z∏ + VAT,
6. ul. Piaskowa,

dzia∏ka nr 1013/10 o pow. 1.524 m²
- cena wywo∏awcza
33.200,-z∏ + VAT,
7. ul. Topolowa,

dzia∏ka nr 1013/7 o pow. 1.128 m²
- cena wywo∏awcza
29.400,-z∏ + VAT,
8. ul. Topolowa,

dzia∏ka nr 1013/6 o pow. 1.143 m²
- cena wywo∏awcza
35.300,-z∏ + VAT,
9. ul. Topolowa,

dzia∏ka nr 1013/9 o pow. 1.407 m²
- cena wywo∏awcza
30.700,-z∏ + VAT,

Wadium 22%.

Szczegó∏y dotyczàce przetargu
dost´pne sà w serwisie

internetowym Biuletynu Informacji
Publicznej Ciechocinka
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autografu dziesi´ç tysi´cy dolarów z
odsetkami, albo da mu wiar´, ̋ e powód
autofraf ów wydoby∏ od niego
podst´pnie, w z∏ej wierze.

By uniknàç takich sytuacji, kodeks
cywilny przewiduje mo˝liwoÊç uchyle-
nia si´ od czynnoÊci prawnej dokona-
nej w wyniku b∏´du lub podst´pu. Wy-
starczy w takich sprawach z∏ozyç sto-
sowne oÊwiadczenie w terminie jed-
nego roku, ale by skorzystaç z tej mo-
˝liwoÊci, trzeba byç choç na tyle trzeê-
wym, by zapami´taç, co si´ w stanie
niewa˝koÊci mówi∏o lub podpisywa∏o,
a nie wszystkim to si´ udaje.

Osoba nietrzeêwa nie jest zdolna
do zawierania umów, czy te˝ zaciàgania
zobowiàzaƒ. Najlepiej wiedzà o tym
notariusze i nigdy nie sporzàdzà umowy
notarialnej z udzia∏em cz∏owieka, który
jest pijany. Ale co tam notariusze! Tak˝e
zak∏ad karny nie przyjmie skazanego,
który zg∏osi si´ do odbycia kary w stanie
nietrzeêwym.

Przekona∏ si´ o tym pewien miesz-
kaniec naszego miasta, którego kilka-
krotnie odprawiano z kwitkiem od bram
ZK w Miel´cinie. Sytuacja wydawa∏a si´
beznadziejna, gdy˝ ch∏op za nic w Êwie-
cie nie móg∏ wytrzeêwieç, a zak∏ad nie
móg∏ go przyjàç. Ale jakoÊ ten problem
rozwiàzano. Niepoprawnego mi∏oÊnika
Bachusa zatrzymano, przewieziono do
izby wytrzeêwieƒ, a gdy tam doszed∏
ju˝ jakoÊ do siebie, z honorami dostar-
czono do zak∏adu karnego.

Stan nietrzeêwoÊci w nieodpowie-
dnim miejscu i czasie pociàga za sobà
wiele przykrych konsekwencji. Wystar-
czy wspomnieç o mo˝liwoÊci utraty
pracy ze skutkiem natychmiastowym,
o odpowiedzialnoÊci karnej za prowa-
dzenie po pijanemu pojazdów mecha-
nicznych, a w niektórych przypadkach
o utracie prawa wykonywania zawodu,
co dotyczy zw∏aszcza lekarzy i pedago-
gów. Alkohol zajmuje trwa∏e miejsce w
naszej kulturze, ale spo˝ycie jego ob-
warowane jest szeregiem norm praw-
nych i zwyczajowych. I tak np. dobre
obyczaje zakazujà nachodzenia bliênich
w stanie nietrzeêwym. Tym bardziej w
stanie takim nie nale˝y nachodziç urz´-
dów i instytucji ani tym bardziej sàdów.
Stawienie si´ przed sàdem w takim
stanie jest bowiem nie tylko narusze-
niem dobrych obyczajów, ale przede
wszystkim obrazà sàdu i pociàga za sobà
mnóstwo przykrych konsekwencji.
Warto wi´c o tym pami´taç, wszak
ignorantia iuris nocet.

Dawid Binemann-Zdanowicz
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ZAPRASZAMY
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CIASTKA
BABECZKI MUFFIN

BABKA DRO˚D˚OWA
BABKA JOGURTOWA

BABKA PIASKOWA
BABKA KARMELOWA

BEZY KOKOSOWE
CIASTECZKA FITNESS

CHA¸KA
CHA¸ECZKA
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Z KRUSZONKÑ
Z OWOCAMI

CIASTKA KRUCHE
DRO˚D˚ÓWKA

FRANCUSKA
CIASTKO FRANCUSKIE
CIASTO JOGURTOWE

GRZEBIE¡
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KRAJANKA
KEKS

KOKOSANKI
MAKOWIEC

PÑCZEK
PRECEL

PÑCZUSIE
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ROGALIK FRANCUSKI
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SERNIK
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SZNEK
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