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CI¥G DALSZY NA STR. 3

 LASY NA DROGI. Rozpoczyna się realizacja inwestycji w 
ramach pilotażowego programu współpracy leśno-samorządowej. 
Na modernizację infrastruktury drogowej w powiecie biłgoraj-
skim Lasy Państwowe przeznaczą ponad 17 mln zł. We wrześniu 
ma ruszyć remont drogi powiatowej z Biłgoraja do Smólska. Pla-
nowane są: położenie asfaltu na odcinku ponad 6 km, wykona-
nie ścieżki rowerowej i chodnika, remont przepustów itp. Inwe-
stycja ma kosztować ponad 2 mln zł, z czego 1,44 mln zł wyłożą 
Lasy Państwowe, ponad 300 tys. zł – powiat biłgorajski, 260 tys. 
zł – gmina Biłgoraj, a 50 tys. zł – miasto Biłgoraj. Prace potrwa-
ją do końca listopada.
 MAJĄ NOWE BOISKA. Rozpoczęcie roku szkolnego w Re-

gionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zbiegło się z 
uroczystym otwarciem kompleksu boisk. Inwestycja kosztowała 1,5 
mln zł, z czego jedna trzecia to dotacja Ministerstwa Sportu. Kom-
pleks zlokalizowano między budynkiem głównym RCEZ a szkolny-
mi warsztatami. Jest tam boisko do piłki nożnej, koszykówki i siat-
kówki, a także bieżnia oraz siłowania pod chmurką. Powstała też 
mała trybuna dla kibiców i szatnia. 
 NA ROWERY. 18 i 25 września odbędą się kolejne rajdy w ra-

mach akcji „Bezpieczne i czyste szlaki rowerowe”. Start – o godz. 9 
w przestrzeni „Sowa” w parku Solidarności. Uczestnicy pojadą bił-
gorajskimi trasami rowerowymi i będą je sprzątać. Na koniec będzie 
losowanie nagród i pamiątek. 
 PAMIĘTALI O WOJNIE. Rocznicę wybuchu II wojny świa-

towej upamiętnili przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz orga-
nizacji kombatanckich. Złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem 
Wdzięczności. Przemawiał mjr Witold Dembowski. Wcześniej była 
msza w intencji poległych. 

2

37. i 38. tydzień 2016 r. 
7 września: wschód 5.51, zachód 18.58.

13 września: wschód 6.00, zachód 18.45.

7 IX – Melchiora, Reginy, 8 IX – Marii, Adrianny, 9 IX – Sergiu-

sza, Piotra, 10 IX – Łukasza, Mikołaja, 11 IX – Jacka, Dagny, 

Prota, 12 IX – Marii, Gwidona, Radzimira, 13 IX – Eugenii, Au-

reliusza, Lubory.

Przysłowia tygodnia:

Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży.

Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma.

Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.

8 IX – Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Marzyciela, 9 IX – Świa-

towy Dzień FAS, 10 IX – Światowy Dzień Zapobiegania Samobój-

stwom, Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, 12 IX –Dzień Wojsk 

Lądowych, 13 IX – Dzień Całowania Chłopaków.
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NAJCHĘTNIEJ KUPOWANY TYGODNIK REGIONALNY W POLSCE

– 10 września obchodzimy Świa-
towy Dzień Zapobiegania Samobój-
stwom. Organizowany jest od 14 lat 
z inicjatywy Międzynarodowego To-
warzystwa Zapobiegania Samobój-
stwom i Światowej Organizacji Zdro-
wia. Samobójstwo co roku popełnia 
ponad 1 mln osób na świecie. Z tego, 
wg WHO, ponad 75 proc. przypada na 
kraje o niskich i średnich dochodach. 
W Polsce to duży problem?

– Bardzo duży. Współczynnik 
śmierci samobójczych wynosi u nas 17 
na 100 tys. mieszkańców, w zestawie-
niu światowym klasyfikuje nas około 
20. miejsca. Są więc kraje, w których 
jest gorzej, np. Białoruś, Rosja, Korea 
Południowa, Japonia, Litwa, Węgry. W 
wielu z nich od dawna z tym poważ-
nym problemem się walczy, realizo-
wane są programy zapobiegające sa-
mobójstwom. Na Węgrzech wskaźnik, 
gdzie swego czasu wynosił 40 osób na 
100 tys., zmniejszył się o połowę. 

– U nas, niestety, przez wiele lat te-
mat chowano do szuflady. 

– Władza publiczna lekceważy 
go, niewielu się nim interesuje. Przez 
ostatnich pięć lat odbywa się ponad 6 
tys. pogrzebów samobójców rocznie. 
Mamy więc dwa ich razy więcej niż 
ofiar wypadków samochodowych, w 
których ginie 3 tys. osób rocznie. 6 tys. 
samobójców to dane policyjne. Pro-
szę pamiętać, że nie obejmują wszyst-
kich, którzy stracili życie w wyniku sa-
mobójstwa.

– Dlaczego?
– Bo to ciągle u nas temat tabu. W 

wielu przypadkach lekarze nie wpisu-
ją prób samobójczych do dokumenta-
cji, często sprawę kamufluje rodzina. 
Czasami nie ma pewności, czy to był 
wypadek, czy samobójstwo. Z badań 
przeprowadzanych na świecie wyni-
ka, że samobójczych śmierci jest o 10 
proc. więcej, niż podaje się w oficjal-
nych statystykach.

– Ale samobójstwo nie zawsze 
kończy się zgonem.

– Ile rocznie prób samobójczych 
jest podejmowanych, tego nie wie nikt. 
Polska policja odnotowuje 3-4 tys. Ale 

z dr. n. hum. Włodzimierzem A. Brodniakiem, sekretarzem 
Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, sekretarzem 
redakcji rocznika „Suicydologia”

Samobójcy
nie od dziś wiadomo, że zgłoszone ofi-
cjalnie to wierzchołek góry lodowej. 
Jak wynika z badań światowych, jest 
ich 10-15 razy więcej niż samobój-
czych śmierci. Szacuje się, że w Polsce 
co roku próbę targnięcia się na własne 
życie podejmuje 60-90 tys. osób. Nie-
stety, w zdecydowanej większości przy-
padki te nie są nigdzie odnotowywane.

– Kto w Polsce najczęściej popeł-
nia samobójstwo?

 – Mieszkańcy wsi; niemal dwa 
razy częściej niż mieszkańcy miast. 
Średnia na wsiach w ostatnich latach 
wynosiła 18-21 prób na 100 tys. osób 
rocznie, podczas gdy w miastach – 12 
na 100 tys. Powód jest dość banalny, 
ale i tragiczny: na wsiach nie ma po-
mocy dla ludzi w kryzysie. W miastach 
są psychiatrzy, psychologowie, służby 
socjalne. Na wsiach jest większe po-
czucie izolacji, bo silne więzi społecz-
ne to najczęściej pieśń przeszłości.

– Porażająca jest dysproporcja mię-
dzy liczbą samobójstw kobiet i męż-
czyzn.

– To jest jakieś kuriozum na ska-
lę światową. W Polsce życie odbie-
ra sobie sześć razy więcej mężczyzn 
niż kobiet, na świecie zaś ponad trzy-

krotnie. Jesteśmy pod tym względem 
w czołówce świata. Polskie kobiety 
natomiast dwa razy częściej niż męż-
czyźni podejmują próby samobójcze. 
Najczęściej zabijają się osoby w wie-
ku między 40. a 60. rokiem życia. Sa-
mobójcze śmierci młodych ludzi są 
głośniejsze, ale jest ich mniej. Ży-
cie odbiera sobie kilkanaścioro dzie-
ci rocznie w wieku 10-14 lat i ponad 
200 osób w wieku 15-19 lat. O tych 
śmierciach jest najgłośniej, bo są naj-
bardziej wstrząsające.

– Dlaczego ludzie się zabijają?
– Psychiatrzy powiedzą, że w 90 

proc. przypadków to efekt zaburzeń 
psychicznych. Ale to nie jest tak. Sa-
mobójstwo to kumulacja wielu czyn-
ników. Nie wszystkie nawet jesteśmy 
w stanie wyłapać. Ktoś stracił pracę, 
kogoś zostawiła żona. Innego przero-
sły obowiązki. Wpływ na ostateczną 
decyzję mają też czynniki ekonomicz-
ne, kłopoty w związku, relacje spo-
łeczne, poczucie osamotnienia. Nigdy 
nie jest to jeden powód. Tołstoj napi-
sał w „Annie Kareninie”: „Wszystkie 
szczęśliwe rodziny są do siebie podob-
ne, każda nieszczęśliwa rodzina jest 
nieszczęśliwa na swój sposób”. Tak 
samo jest z samobójstwami. Szczęście 
jest zawsze jedno. Nieszczęść tysiące.

– Można coś z tym problemem 
zrobić?

– Tegoroczne obchody Dnia Zapo-
biegania Samobójstwom odbywają się 
pod hasłem „Connect. Communica-
te. Care” – bądź w kontakcie, rozma-
wiaj, dbaj. Trzeba nie tylko tworzyć, 
ale i realizować programy zapobiega-
nia samobójstwom. Potrzeba eduka-
cji społecznej na wielką skalę. Ostat-
nio na szczęście Kościół katolicki za-
interesował się tą sprawą. W poro-
zumieniu z biskupem Piotrem Libe-
rą, ordynariuszem diecezji płockiej, 
przygotowuję dla księży poradnik na 
ten temat. Jeszcze tej jesieni trafi do 
każdej z ponad 9,5 tys. polskich pa-
rafii. Mam nadzieję, że coś zmieni w 
postrzeganiu tego bardzo poważnego 
problemu społecznego.

Rozmawiała Małgorzata Mazur

Włodzimierz Brodniak: – 
Szacuje się, że w Polsce co 

roku próbę targnięcia się na 
własne życie podejmuje 60-90 
tys. osób. Niestety, w zdecydo-
wanej większości przypadki te 
nie są nigdzie odnotowywane.

30-letni kierowca ciężarówki potrącił 
na przejściu w Krasnymstawie 69-lat-
ka. Mimo podjętej reanimacji mężczyzna 
zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w 
niedzielę, 4 września, ok. godz. 20 na ul. 
Lwowskiej w Krasnymstawie (poza obsza-
rem zabudowanym). Pieszy nie miał żad-
nych elementów odblaskowych.
Okoliczności i przyczyny wypadku ustala-
ją krasnostawscy policjanci. au

Potrącony przez scanię


