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Międzynarodowy Dzień Osób Starszych corocznie świętowany jest 1 października. Obchody
tego dnia mają na celu zwrócenie uwagi na osoby w podeszłym wieku – ich prawa, ale też
zapewnienie im odpowiedniej opieki. W związku z tym wydarzeniem MDSS w Ustroniu już
od 10 lat organizuje dużą plenerową imprezę w której biorą udział osoby starsze nie tylko z
powiatu cieszyńskiego.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Ustroniu / fot. Marta Szymik

Wczoraj (12.09) na ustrońskim Rynku sporo się działo. Na tamtejszej scenie wystąpiła przed publicznością młodzież,
ale także osoby starsze. To artystyczne międzypokoleniowe spotkanie zorganizowano w ramach Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych. Wydarzenie to już po raz 10. przygotował Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu.
Przybyłych gości przywitała Dorota Fijak Zastępca Burmistrza Ustronia oraz Marcin Janik Przewodniczący Rady
Miasta Ustroń. Zawsze w tym dniu Rynek wypełniony jest po brzegi przepięknymi stoiskami, ale przede
wszystkim Wami. Jesteście uśmiechnięci i szczęśliwi. Dla nas to wielki zaszczyt gościć Was co roku.
Cieszymy się, że możemy z Wami spędzać to święto – mówiła Dorota Fijak.
W czwartkowym spotkaniu na ustrońskim Rynku wzięło udział 25 domów nie tylko z powiatu cieszyńskiego. Ustroń
gościł m.in. mieszkańców Domów Spokojnej Starości z Katowic, Sosnowca, Rybnika, Bytomia, a także z czeskiej
strony.

Cieszymy się bardzo, że ta impreza nabrała takiego rozmachu. Najpierw organizowaliśmy takie spotkanie
wspólnie z domami z którymi się najczęściej odwiedzaliśmy, współpracujemy. Z czasem o tym wydarzeniu
dowiedziały się inne domy, które postanowiły do nas dołączyć. Rozszerzamy tę imprezę z wielką radością –

przyznała w rozmowie z OX.PL Ilona Niedoba kierownik MDSS w Ustroniu.

Dla osób w podeszłym wieku to duże wydarzenie. Mogą pochwalić się swoimi pracami, które wykonują na
terapii zajęciowej, zdolnościami artystycznymi, ale przede wszystkim wyjść z domów i spotkać się ze
znajomymi, poznać nowe osoby – zwraca uwagę Agnieszka Baszczyńska Dyrektor PCPR w Cieszynie.
W organizację Międzynarodowego Dnia Osób Starszych prawie od samego początku zaangażowana jest Kazimiera
Kawulok dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie, a także PCPR. Domy cyklicznie coś organizują, ale to
jedna z większych takich wspólnych imprez w powiecie cieszyńskim. To wydarzenie pokazuje, że dom
spokojnej starości nie jest taką "ostatnią przystanią". Możemy zobaczyć jak mieszkańcy takich domów
mogą dobrze funkcjonować – zaznaczyła Kawulok.
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