przy ulicy lipiec reymontoWskich

Łódź

Nowy pałac ZUS
jUż otwarty

Pierwsi petenci narzekali
wczoraj m.in. na błoto
i olbrzymie rozlewisko
przed budynkiem. g

Na brak parkingu oraz błoto i olbrzymią
kałużę tuż przed ogrodzeniem narzekali
łodzianie, którzy wczoraj po raz pierwszy
odwiedzili nowo otwartą siedzibę I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przy ul. Lipiec Reymontowskich 11 Łodzi.
Na niezbyt długiej i ślepej
uliczce samochody petentów ZUS były ustawione gęsto po obu stronach. Zdecydowana większość kierowców nie miała bowiem pojęcia, że może wjechać przez
bramę i zostawić auto na
jednym z 50 bezpłatnych
miejsc parkingowych. Nie
było stosownej informacji.
Trwająca niemal dwa lata budowa nowej siedziby
ZUS kosztowała blisko 30,5
mln zł. Gmach ma pięć kondygnacji naziemnych i jedną podziemną (przeznaczoną na funkcje magazynowe
i gospodarcze). Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi prawie 8 tys. mkw. Pracuje tam ponad 500 osób.
Do budynku prowadzą
trzy wejścia: A – przeznaczone dla tych, którzy chcą
skorzystać z sali obsługi dla

mieszkańców Bałut, B –
przeznaczone dla pracowników oraz C dla osób udających się do jednego z 26
gabinetów lekarzy orzeczników oraz na komisje lekarskie obsługujące ubezpieczonych z całego województwa. Mieszkańcy Śródmieścia, Polesia i części Widzewa będą
nadal

W archiwum
znajdują się aż 4 kilometry
akt ubezpieczeniowych.

Na darmowym parkingu przylegającym do budynku
stało niewiele samochodów. Brakowało informacji,
że parking jest ogólnie dostępny.

obsługiwani w siedzibie przy ul. Zamenhofa,
a Górnej i częściowo również Widzewa – przy ul. Łęczyckiej. Na II piętrze nowego budynku ZUS na Żabieńcu znajduje się archiwum. Zajmuje ono połowę
całej kondygnacji. Przechowuje się w nim 4 km akt
ubezpieczeniowych.
– Cieszę się z nowej siedziby ZUS, bo nareszcie
mam do niej blisko – mówi
Jerzy Bednarkewicz, właściciel zakładu usług kominiarskich. – Mieszkam w
Rąbieniu, a siedzibę firmy
mam przy ul. Julianowskiej,
więc na Żabieniec mi po

ciepła zima – atakuje angina
o kilkunastu pacjentów dziennie, których
dopadła angina, zgłasza ostatnio do łódzkich poradni. Lekarze mają też coraz więcej wizyt domowych.
– Przyszłam do lekarza z
moim synkiem Kacprem,
który skarży się na ból gar-

P

dła, trudno mu przełykać,
ma gorączkę – mówi mama
5-letniego chłopca oczekująca na wizytę w przychodni
przy ul. Kopcińskiego. –
Obawiam się , że nie obejdzie się bez antybiotyku i leżenia w łóżku.
– Nagminnie chorują dzie-

W nowej sali obsługi klientów znajduje się 14 stanowisk.
drodze. Przeklinałem brak
parkingu, bo dopiero będąc
w środku dowiedziałem się,
że za budynkiem są darmowe miejsca parkingowe.
Jak zapewnili nas przedstawiciele ZUS, po południu
została już wywieszona kartka z informacją dotyczącą
wjazdu na parking. Likwidacja błota i bajora przed
ogrodzeniem budynku jest
z kolei w gestii miasta, do
którego należy ten teren.
d d d
Głównym powodem, dla
którego zdecydowano się

na tę chorobę. Zachorowaniom na anginę sprzyja...plusowa temperatura powodująca, że wirusy i bakterie
szybko się namnażają.
(EW)

ci oraz osoby przebywające
w dużych skupiskach ludzkich, w których łatwo się zaFOT. ŁUKASZ KASPRZAK
infekować – mówi dr Jadwiga kacprzak z tej poradni. –
Dziennie przyjmuję około Ostatnio dużo dzieci choruje
30 pacjentów, w tym wyjąt- na anginę, co jest nietypowe
kowo dużo, bo średnio 10 z
o tej porze roku – mówi
anginą. To nietypowy okres
dr Jadwiga Kacprzak. x

na budowę nowego obiektu,
jest uniknięcie kosztów ponoszonych przez ZUS na wynajem pomieszczeń. Roczny koszt najmu wynosił około 2 mln zł. Pomieszczenia
były wynajmowane zarówno przy ul. Brzezińskiej,
gdzie znajdowały się m.in.
gabinety lekarzy orzeczników, komisje lekarskie oraz
archiwum, jak i przy ul. Łęczyckiej (część jest własnością ZUS), gdzie jest ulokowany inspektorat II Oddziału ZUS w Łodzi.
(IZJ)
FOT. ŁUKASZ KASPRZAK
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Wielka wygrana
wciąż czeka
szczęśliWiec, który 19 grudnia trafił
szóstkę w Lotto w kolekturze w centrum handlowym Czerwony Rynek przy
ul. Rzgowskiej, wciąż nie odebrał nagrody. Wynosi ona prawie 16 mln zł. Drugie tyle wygrał ktoś w Sosnowcu. Jak
dotąd łódzki zwycięzca nie zgłosił się
do żadnego z siedemnastu oddziałów
Totalizatora Sportowego w Polsce. Na
odbiór nagrody ma 60 dni od dnia następnego po losowaniu. Przez sześć
miesięcy może się o nią ubiegać na drodze sądowej.
s s s
71 tys. 608 zł wygrał w sobotnim losowaniu Mini Lotto gracz, który puścił los w
kolekturze u zbiegu ulic Traktorowej i
Aleksandrowskiej. Jego wygrana byłaby dwa razy większa, gdyby nie fakt, że
musi podzielić się z nią z graczem z Rudy Śląskiej, który kupił kupon z identyczną „piątką”. (IZJ) FOT. MACIEJ STANIK

Warta prawie 16 mln zł wygrana w
Lotto padła w tym małym sklepiku w
centrum handlowym Czerwony Rynek.

Miliony na chodniki
W przyszłym roku Zarząd Dróg i
Transportu przeznaczy 7,5 mln zł na remont i budowę chodników. Nowe trotuary pojawią się m.in. na ulicach Złotno,
Źródłowej, Spornej, Boya-Żeleńskiego,
Karpackiej, Wałbrzyskiej, Krakusa.
(AO)

150 km/h po pijanemu
praWie 150 kilometróW na liczniku
swojego bmw miał 37-latek, którego policja zatrzymała wieczorem na ul. Pabianickiej. Mężczyzna był pijany (miał 1,2
promila alkoholu w organizmie). Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.
Będzie odpowiadał karnie.
Z danych Komendy Wojewódzkiej wynika, że od 25 do 27 bm policja zatrzymała prawo jazdy czterem kierowcom,
którzy przekroczyli prędkość o pięćdziesiąt i więcej kilometrów na godzinę.
Aż dwudziestu kierowców jechało na
podwójnym gazie. W Łodzi doszło do
siedmiu wypadków, w których osiem
osób zostało rannych. Odnotowano też
46 kolizji. (EM)

