
Rasowe piękności 
zawitały do Koszalina
Wielkie i małe, znane i nietypowe – ponad 500 psów
różnych ras można było podziwiać podczas sobotnio-nie-

dzielnej wystawy w Koszalinie. A
było co oglądać...4WYSTA

W
A Gratka dla kinomaniaków,

czyli filmy ze Skandynawii 
Dziś w Darłowie rozpoczyna się XIII Festiwal Filmów
Skandynawskich. To nie lada atrakcja dla fanów skan-
dynawskiego kina – do 28 lipca będzie można zoba-
czyć 25 filmów. Wstęp jest wolny.  10D
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Koszalin 

Ale koncert 
3,5 tysiąca widzów znów poczuło
muzyczne klimaty lat 80. A wszystko
za sprawą zespołu Modern Talking. 
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Policja / Kolizje 

Korki na 11 

W czoraj przed godziną 10
na drodze krajowej nr

11 na ulicy Gnieźnieńskiej
(skrzyżowanie przy Atrium)
doszło do zderzenia radio-
wozu i samochodu osobo-
wego marki Renault. Poli-
cjanci jechali na sygnale do
Bobolic. Kierowca samo-
chodu osobowego nie za-
uważył radiowozu. O szcze-
gółach zderzenia będzie
można mówić, gdy zostaną
przejrzane taśmy z monito-
ringu. Kierowca renault zo-
stał odwieziony karetką do
szpitala. 

Wypadek, a potem akcja
zabezpieczenia śladów spo-
wodował potężne korki na
trasie Poznań-Koszalin. Pech
chciał, że sytuacja pogorszyła
się jeszcze bardziej, gdy go-
dzinę później mniej więcej w
tym samym miejscu, tyle że
na nitce wiodącej z Bobolic
do Koszalina, zderzyły się
trzy auta. Nikomu nie stało
się nic poważnego, ale na
drodze powstały kolejne
korki. (AB) 

Joanna Boroń 

joanna.boron@gk24.pl 

N owy tomograf to ma-
szyna najnowszej ge-
neracji, która pozwala

robić zdjęcia znakomitej ja-
kości przy minimalnym na-
promieniowaniu pacjenta.
Do tego działa szybko i – co
ważne w przypadku badań
kontrolnych – przechowuje
prześwietlenia chorego, więc
łatwo już podczas samego
badania porównać zmiany,
na przykład wielkość zmian
nowotworowych. 

Do tej pory pacjenci tego
szpitala na badania jeździli
do innych placówek. Nowa
pracownia oznacza więc
przede wszystkim podnie-
sienie komfortu chorych,
którzy badani będą na
miejscu, oraz skrócenie
czasu oczekiwania na ba-
dania i wyniki. A to w przy-
padku chorób nowotworo-
wych ma wielkie znaczenie. 

– Na razie z tomografu ko-
rzystać będą tylko nasi pa-
cjenci, ale mamy nadzieję, że
od nowego roku z pracowni
w ramach NFZ korzystać
będą też mogli inni chorzy –
mówi dyrektor Robert Szank.
– Pod koniec tego roku NFZ
będzie podpisywał trzyletnie
kontrakty na badania dia-
gnostyczne. Liczę, że znaj-
dziemy się na tej liście. 

Pracownię wyposażyła i
będzie serwisować firma KIE
z Poznania. Koszalińska pla-
cówka to trzecia, którą KIE
otworzyło z zachodniopo-
morskim i ósma w Polsce. Do
końca roku takich pracowni
będzie mieć 11. 

Mamy też dobrą wiado-
mość dla mieszkańców Ko-
łobrzegu. Firma KIE jeszcze
w tym roku otworzy dużą
pracownię w Kołobrzegu –

zaledwie 400 metrów od sie-
dziby szpitala. Co więcej, 
powstanie tu prawdziwe
centrum zaawansowanej
diagnostyki medycznej. Wal-
demar Osowczyk, dyrektor
zarządzający KIE, podczas
uroczystego sobotniego
otwarcia koszalińskiej pra-
cowni, zdradził nam, że w
Kołobrzegu firma zainsta-
luje nie tylko ultranowo-
czesny tomograf, ale rów-
nież rezonans oraz
mammograf: – To będzie
nasza największa i najlepiej
wyposażona placówka. Ten
sprzęt pozwoli szybko i bez
zbędnych komplikacji prze-

badać pacjentów, którzy
muszą mieć przeprowa-
dzone więcej badań – tłu-
maczył. Przystosowanie bu-
dynków i ich wyposażenie
będzie kosztować około 7
milionów złotych. 

Nowoczesna aparatura w
Koszalinie i wkrótce w Koło-
brzegu, to jeszcze nie koniec
nowości. Obie placówki ko-
rzystać będą z usługi telera-
diologii. Co to oznacza? –
Wyniki badań mogą być
konsultowane ze specjali-
stami z całej Polski. Jest to
możliwe dzięki temu, że ob-
razy mogą być przekazy-
wane drogą elektroniczną.

Załóżmy, że w badaniu wy-
szło, że chory ma problemy
z oskrzelami, ale w danym
ośrodku takiego specjalisty
nie ma. Dzięki naszemu
centrum teleradiologii wy-

niki badań trafią do takiego
specjalisty w innym miejscu
Polski i konsultacja od-
będzie się bez problemu –
opowiadał Waldemar Osow-
czyk. d

Technika służy zdrowiu 
ZDROWIE W sobotę w koszalińskim Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc otwarto nowoczesną 
pracownię tomograficzną. Wkrótce jeszcze nowocześniejsza powstanie w Kołobrzegu. 

d Kołobrzeg, Regionalny Szpital,
Łopuskiego 33, 94 353 02 95 
d Koszalin, Euromedic Onkote-
rapia Sp. z o.o. – Międzynaro-
dowe Centrum Onkoterapii w Ko-
szalinie, Chałubińskiego 7, 94 71 
113 01 
d Koszalin, NZOZ „Diagnostica”
S.C., Kościuszki 7, 94 346 11 99 

d Koszalin, Szpital Wojewódzki im.
M. Kopernika, Chałubińskiego 7, 94
348 84 00 
d Połczyn-Zdrój, Szpital Polski Poł-
czyn-Zdrój NZOZ, Gwardii Ludowej
5, 94 366 18 23 
d Szczecinek, Szpital w Szczecinku
Sp. z o.o., Kościuszki 38, 94 374 33
33, 94 372 67 80 

Badania tomograficzne w ramach NFZ przeprowadzają 

Nowy tomograf to sprzęt z najwyższej półki – wyjaśnia Waldemar Osowczyk (w środku), dyrektor zarządzający KIE. Jedną z  najważniejszych z
punktu widzenia chorego cech jest to, że badany dostaje niewielką dawkę promieniowania. Dziennie można na sprzęcie przebadać nawet 30
osób. Fot. Radek Koleśnik 

Tragedia / Nad wodą 

Kolejne 
utonięcie 

W jeziorze Byszynko koło
Białogardu utonął

wczoraj młody mężczyzna.
Do tragicznego zdarzenia
doszło około godziny 16.
Ofiarą jest 26-latek. Przypo-
mnijmy niektóre tragedie. W
czerwcu w Dźwirzynie zginął
53-letni turysta z Wielko-
polski. Najprawdopodobniej
wypłynął za daleko w morze,
przeceniając swoje możli-
wości. W tym samym mie-
siącu w jeziorze Srebrnym
koło Czaplinka utonął 28-
letni mieszkaniec Połczyna.
W Mielnie morze zabrało 66-
letniego turystę. W ciągu
pierwszych tygodni wakacji
w poddarłowskim Cisowie
doszło do dwóch tragicznych
utonięć. Najpierw fala po-
rwała 10-latka z Puław.
Potem ofiarą wody został 16-
latek. 

(AB) 


