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W miniony czwartek (19 listopada 2015) w Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie odbyła się
uroczystość otwarcia wyremontowanego obiektu. Budynek mniejszości polskiej przeszedł
gruntowną modernizację, a możliwe to było m.in. dzięki współpracy miejscowego koła z
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach.

Modernizacja Domu PZKO kosztowała ponad 5 mln koron, a z kolejnym etapami robót podczas prezentacji
zapoznał obecnych Marek Matuszyński. W trakcie prac dobudowano nowe zaplecze socjalne wyremontowano sale
i foyer, budynek został ocieplony, ma nowe okna i drzwi, instalacje, powstał też niewielki parking.
Dzięki wspólnemu projektowi z GOK Zebrzydowice wyremontowano kuchnię – Napisaliśmy wspólnie projekt
unijny, dzięki którym nasz partner wyremontował kuchnię, my zaś zakupiliśmy sprzęt oraz
zorganizowaliśmy cykl imprez kulturalnych. – mówi ox.pl Małgorzata Guz, szefowa zebrzydowickiego gok-u. –
Projekt na tyle się spodobał, że otrzymaliśmy za niego Euronajkę – dodaje dyrektorka.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, prezydent miasta
Karwiny Tomáš Hanzel i prezes Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Janusz Wałoszek. Na
uroczystości obecni byli również m.in. wicehetman województwa morawsko-śląskiego Svatomír Recman, poseł
Parlamentu RC Ladislav Šincl, senatora RC Radek Sušil, Andrzej Niedobę - Zarząd Główny PZKO. Nie zabrakło także
delegacji okolicznych Kół PZKO, przedstawicieli mediów oraz sponsorów
Podczas uroczystości w programie kulturalnym wystąpiły zespoły działające w frysztackim Kole PZKO: chór żeński
Kalina, chór męski Hejnał-Echo. Ogromne oklaski zebrały również karwińskie mażoretki Michelle.
W drugiej części prezentacji Marek Matuszyński opowiedział o planach na przyszłość, bo dotychczasowe prace to
jeszcze nie koniec działań – Chcemy digitalizować kroniki, w foyer umieścić ekran multimedialny, na
którym zaprezentowana zostanie cała, bardzo bogata historia naszego Koła, zaś w piwnicy chcielibyśmy
zrobić kącik dla Klubu Młodych . Planów jest więcej, i szacuje się że potrzeba na nie jeszcze około 2,5 mln. koron.
Delegacja Gminy Zebrzydowice z przewodniczącym Rady Gminy Zebrzydowice Henrykiem Frankiem wręczyła
gospodarzom i zarazem partnerom „zza miedzy” pamiątkowy obraz. Omówiono także dalsze możliwości
współpracy, którą obie strony deklarują i już się na nią cieszą.
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