
ZUS na trasie „Lata z Radiem” zawita do Drezdenka 29.08.2015 r.  

– to już ostatni piknikowy weekend! 

Heraklit mówił, że: „Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają”.  

Czy w Drezdenku zaświeci słońce? - pewności nie ma. Pewne jest jednak, że ZUS 

przybliży chętnym „słońce wiedzy” o ubezpieczeniach społecznych w czasie pikniku 

„Lata z Radiem”! 

– Na co dzień w kontaktach z ludźmi, nawet tymi teoretycznie bardzo świadomymi, mierzymy 

się z wieloma przekłamaniami na temat ubezpieczeń społecznych i samego ZUS-u. 

Powtarzane dziesiątki razy wrosły już w nasze codzienne Polaków rozmowy i funkcjonują 

jako prawdziwe. Podczas tegorocznego „Lata z Radiem” wspólnie z radiosłuchaczami  

i uczestnikami pikników Polskiego Radia zechcemy się zmierzyć z mitami i obiegowymi 

opiniami. Postaramy się wyjaśnić, jak to jest z rzekomymi pałacami ZUS-u czy też podobno 

znikającymi emeryturami i wieszczonym przez niektórych rychłym bankructwem ZUS-u. 

Będzie edukacyjnie, ale w wakacyjnej atmosferze – wyjaśnia Barbara Owsiak, wicedyrektor 

Gabinetu Prezesa ZUS ds. komunikacji społecznej i edukacji. 

„ZUS dla Ciebie – nie wierz w mity, poznaj fakty” – to tegoroczne hasło obecności Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych na trasie „Lata z Radiem”. W sobotnie popołudnie 29.08.2015 r. 

zapraszamy do naszego namiotu, gdzie od godziny 16:00 specjaliści z Oddziału ZUS  

w Gorzowie Wlkp. będą rozwiewać mity, doradzać w indywidualnych sprawach,  a także 

pomagać w rejestracji konta w pierwszym ogólnopolskim e-urzędzie tj. na Platformie Usług 

Elektronicznych (niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego oraz adresu poczty 

elektronicznej). Nasi goście będą mogli się przekonać o faktach dotyczących Zakładu,  

a śmiałków zaprosimy do sprawdzenia stanu swojej wiedzy w zakresie ubezpieczeń 

społecznych podczas konkursów wiedzy. W kąciku malucha nie zabraknie atrakcji  

i niespodzianek dla dzieci. Dla każdego coś miłego! 

Gwiazdami wieczoru na pikniku Lata z Radiem w Drezdenku będą takie sławy, jak: Kombi, 

Blue Cafe i Golec uOrkiestra. Zapowiada się więc znakomita zabawa. 

Spotkajmy się w Drezdenku!  
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