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Historia Koła Nr 2 Platformy Obywatelskiej w Ełku  
 

W styczniu 2004 roku grupa byłych członków Unii Wolności w Ełku złożyła 
deklaracje przystąpienia do Platformy Obywatelskiej. Ponieważ nie otrzymali żadnej 
odpowiedzi od ełckich działaczy PO zwrócili się o interwencję do Pana Posła Marka 
Żylińskiego. Wskazuje na to pismo z dnia 20 marca 2004 roku.   

Dnia 27 maja 2004 roku odbyło się spotkanie osób podpisanych pod wnioskiem o 
powołanie drugiego koła Platformy Obywatelskiej w Ełku. Na spotkaniu postanowiono 
potrzymać złożony 30 kwietnia 2004 roku wniosek o rejestrację drugiego koła Platformy 
Obywatelskiej w Ełku. Oznacza to wycofanie deklaracji o przyjęcie do już istniejącego koła. 
Na spotkaniu z posłem Markiem Żylińskim ustalono, że deklaracje zostaną rozpatrzone 
niezwłocznie. Od dnia 17 maja 2004 roku minęło już ponad dwa tygodnie. Upoważniony 
przez osoby podpisane pod wnioskiem do występowania w ich imieniu został Pan Andrzej 
Zdanowski. O tych działaniach dnia 1 czerwca 2004 roku został poinformowany Zarząd 
Powiatowy Platformy Obywatelskiej w Ełku oraz Zarząd Miejski.  

Dnia 15 września 2004 roku odbyło się zebranie nr 2 Koła nr 2 Platformy 
Obywatelskiej w Ełku. Porządek spotkania przedstawiał się następująco: informacja o 
rejestracji koła, wybory Przewodniczącego i Zarządu oraz przyjęcie nowych członków. W 
punkcie 1 prowadzący obrady tymczasowy przewodniczący koła Andrzej Zdanowski 
poinformował o przebiegu jego rejestracji przez władze regionalne Platformy po uzyskaniu 
pozytywnej opinii władz powiatowych partii. W punkcie 2 ustalono, że zarząd koła będzie 
stały z możliwością uzupełnienia jego składu. Do 4 osobowego zarządu wejdą 
przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik. Zgodnie ze statutem wybory 
władz koła miały charakter tajny. Powołano komisję skrutacyjną, która przeprowadziła całą 
procedurę wyborczą. W skład zarządu weszli: Andrzej Zdanowski – przewodniczący, 
Krzysztof Trochimczyk – wiceprzewodniczący, Włodzimierz Szelążek – skarbnik i Bożena 
Obara – sekretarz. W punkcie 3 przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zarząd 
uchwały o przyjęciu nowych członków. Są to: Pana Leszek Tarasiewicz, Pan Kazimierz 
Czepułkowski., Pan Adam Zawadzki. Ustalono stałym terminem spotkań zarządu i członków 
koła będzie pierwsza środa miesiąca godzina 18.00. Miejscem spotkań po uzyskaniu zgody 
gospodarza będzie biuro poselskie pana Marka Żylińskiego. Członkowie koła włączyli się do 
akcji PO „4 razy tak” po uzyskaniu odpowiednich informacji od władz powiatowych. 
Przedyskutowano potrzebę pozyskiwania nowych ludzi i rozwoju koła oraz przygotowywania 
się do wyborów parlamentarnych i samorządowych. Współpraca z kołem nr 1 będzie 
prowadzona na forum Rady Powiatowej PO. 

Dnia 6 października 2004 roku odbyło się  3 zebranie Koła nr 2 Platformy 
Obywatelskiej w Ełku. Jako goście w posiedzeniu uczestniczyli: Tomasz Brodowski – szef 
Rady Powiatowej PO, Radosław Frencel – kandydat do PO. Porządek spotkania przedstawiał 
się następująco: informacja o zebraniu Rady Powiatowej PO, wybory parlamentarne, 
przyjęcie nowych członków i rozwój Koła, podpisy do referendum, współpraca z Kołem nr 1. 
Przewodniczący Koła oraz Tomasz Brodowski, szef Rady Powiatowej PO, poinformowali 
zebranych o funkcjonowaniu Rady Powiatowej PO w Ełku. Podali jej skład, sposób 
powoływania i zasady funkcjonowania. Przedstawiono propozycję wytypowania 
przedstawiciela Koła do Zarządu Powiatowego PO w Ełku. Po dyskusji i uzyskaniu zgody 
zainteresowanego wytypowano pana Wiesława Żmudę. Na tym zakończono punkt 1 
porządku. W punkcie 2 wysłuchano propozycji kandydatów do Sejmu przedstawionych przez 
Zarząd Powiatowy PO. Ustalono, że kandydatami na posłów powinni być przede wszystkim 
członkowie partii. Przyjęto propozycję by każde koło wytypowało swojego kandydata do 
parlamentu. Tylko te kandydatury byłyby rozpatrywane. Wniosek – szukać człowieka, który 
uzyska akceptację obu kół. Decyzją Zarządu koła (uchwała w załączeniu) przyjęto nowych 
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członków: Marzanna Ciopińska, Anna Kania i Dariusz Malinowski. Rozpatrzenie deklaracji 
pana Frencla i pana Stefańskiego odłożono na następne posiedzenie Zarządu, który przed 
podjęciem decyzji wysłucha kandydatów. W ten sposób wyczerpano punkt 3. W sprawach 
różnych poruszono sprawę zbierania podpisów do referendum, przekazano panu 
Brodowskiemu gotowe listy. Współpracę z Kołem nr 1 postanowiono prowadzić za 
pośrednictwem władz powiatowych PO, nie wykluczono zjednoczenia w przyszłości. 
Wysłuchano informacji o pomyśle powołania koła gminnego. Dyżur w tym dniu w biurze 
poselskim będzie pełnił pan Leszek Sobczak. 

Dnia 21 października 2004 roku odbyło się 4 posiedzenie Zarządu Koła nr 2 
Platformy Obywatelskiej w Ełku. Zarząd wysłuchał informacji przewodniczącego o pobycie 
posła, który  w czasie wizyty w Ełku omówił zadania Kół PO w akcji 4 X Tak. Postanowiono: 
zbierać podpisy własnymi siłami – tysiąc podpisów do 15 listopada, zebrane listy 
przekazywać systematycznie do Regionu; składkę na pokrycie kosztów referendum pokryć z 
funduszy Koła i dobrowolnej składki członków (po 30 zł), tak by przekazać tysiąc złotych. 

Dnia 3 listopada 2004 roku odbyło się 5 posiedzenie Koła. Przewodniczący 
poinformował, że Pan Poseł Marek Żyliński w czasie wizyty w Ełku w dniu 16 października 
2004 roku /sobota/ omówił zadania Kół PO w czasie akcji „4 X Tak” oraz plany PO związane 
z wyborami prezydenckimi. W sprawie zbierania podpisów do referendum zgodnie z sugestią 
Zarządu Koła ustalono: zbierać tysiąc podpisów do 15 listopada własnymi siłami, po 50 
podpisów na członka Koła (20 do 8 listopada, 30 do 15 listopada),  zebrane listy przekazywać 
systematycznie do Regionu, podzielić i rozprowadzić książeczki akcji 4 X Tak. Zgodnie z 
sugestią Zarządu Koła postanowiono składkę na pokrycie kosztów referendum opłacić z 
funduszy Koła i dobrowolnej wpłaty członków (po 30 zł), tak by przekazać tysiąc złotych. 
Pieniądze do Warszawy skarbnik Koła przekazał 4 listopada 2004 roku. Po rozmowie z 
kandydatami i dyskusji Zarząd Koła pojął uchwałę o przyjęciu trzech nowych członków. 
Osoby, które złożyły deklaracje członkowskie w dniu posiedzenia zostały zaproszone na 
następne posiedzenie Koła. Na prośbę przewodniczącego Rady Powiatowej PO Koło podjęło 
uchwałę określającą kadencję Zarządu na trzy lata. Przewodniczący zobowiązał się 
przeprowadzić ocenę pracy Zarządu po wyborach samorządowych. Ustalono, ze dyskusja na 
temat kandydata Koła do wyborów parlamentarnych oraz o rozszerzeniu składu Zarządu Koła 
odbędzie się na następnym posiedzeniu. Przewodniczący poinformował o spotkanie z 
Przewodniczącym Koła nr 1 i jego propozycjach – referendum samorządowe, zjazd 
powiatowy i wybory nowych władz powiatowych PO w Ełku. Pierwszą propozycją nie 
zajmowano się. W przypadku drugiej postanowiono czekać na inicjatywę Koła nr 1. 
Podtrzymano pomysł nawiązania współpracy z wójtem gminy Ełk w wyborach 
samorządowych. Przewodniczący poinformował o planowanym dnia 4 listopada 2004 roku 
rozszerzanym posiedzeniu Zarządu Powiatowego PO. Ustalono udział Zarządu Koła w 
spotkaniu. Pan Krzysztof Trochimczyk przedstawił sytuację związaną z budową 
supermarketu w Ełku. Po dyskusji ustalono, że przygotuje on spotkanie Przewodniczącego 
Koła z zainteresowanymi przedsiębiorcami. Tam zostanie wypracowany materiał, którym 
zostanie zainteresowany poseł Marek Żyliński. Zgodnie z prośbą Przewodniczącego Zarządu 
Powiatowego PO ustalono dyżury w biurze poselskim. 

Dnia 15 listopada 2004 roku odbyło się 6 posiedzenie Zarządu Koła nr 2 PO w Ełku 
W posiedzeniu jako goście uczestniczyli: Wiesław Żmuda i Leszek Sobczak Następujący 
porządek zebrania: Spotkanie z Przewodniczącym Koła nr 1 i propozycja spotkania zarządów 
obu kół, po 22 listopada w celu przełamania lodów i nawiązania współpracy. Informacja z 
wizyty posła w Ełku. Spotkanie z działaczami PO w sprawach organizacyjnych i z 
przedsiębiorcami w sprawie budowy Kauflanda. Posiedzenie Rady Powiatowej PO w dniu 17 
listopada 2004 roku w celu: uzupełnienia składu Zarządu Powiatowego o trzech członków z 
naszego Koła, propozycje: Wiesław Żmuda, Krzysztof Trochimczyk i Zbigniew Obara. W 
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chwili zmiany nazwy klubu radnych w powiecie na PO jego przewodniczący wchodzi w skład 
Zarządu Powiatu PO. Utworzenie Koła PO w gminie. Wyłonienie dwóch kandydatów do 
parlamentu z Ełku, ostateczne decyzje podejmie Warszawa, brak zgody na umieszczanie na 
listach osób, które nagle przystąpią do PO. Wyjazd na spotkanie z Komorowskim do Gołdapi 
lub/ i Olecka (20 listopada 2004 roku). Problem podpisów do referendum. 

Dnia 1 grudnia 2004 roku odbyło się 7 posiedzenie Koła nr 2 Platformy 
Obywatelskiej w Ełku. Przedstawiono informację o pobycie posła: spotkanie z działaczami 
PO w sprawach organizacyjnych i z przedsiębiorcami w sprawie budowy sklepu wielko-
powierzchniowego (10 listopada). Dnia 15 listopada spotkał się Zarząd Koła, gdzie 
wysłuchano informacji o pobycie posła, spotkaniu z Przewodniczącym Koła nr 1 oraz 
wytypowano dwóch dodatkowych przedstawicieli Koła do Zarządu Powiatu. Dnia 17 
listopada 2004 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatu w celu uzupełnienia składu 
Zarządu Powiatowego o trzech członków z Koła Nr 2. W chwili zmiany nazwy klubu radnych 
w powiecie na Klub Platformy Obywatelskiej  jego przewodniczący wchodzi w skład Zarządu 
Powiatu PO. Spotkanie z Przewodniczącym (4 listopada) i Zarządem Koła nr 1 (30 listopada) 
w celu przełamania lodów i nawiązania współpracy w sprawie zmian we władzach 
powiatowych PO, propozycja spotkania grudniowego obu kół. W sprawie referendum został 
opłacony wymagany wkład finansowy i zebraliśmy tylko ponad 400 podpisów.  Propozycja 
rozszerzenia składu Zarządu Koła o pana Kazimierza Czepułkowskiego została przyjęta 
pozytywnie. Utworzenie Koła PO w gminie Ełk (przewodniczący poinformował o planach 
powołania Koła i złożonym wniosku) oraz możliwości powołania kół w innych gminach. 
Zobowiązano przewodniczącego do rozmów o poszerzeniu Koła. Dyskusja polityczna i 
wyłonienie kandydata naszego Koła do parlamentu. Wyłonienie dwóch kandydatów do 
parlamentu z Ełku, ostateczne decyzje podejmie Warszawa, brak zgody na umieszczanie na 
listach osób, które nagle przystąpią do PO, takie informacje przekazał poseł. Decyzją Rady 
Powiatu PO kandydaci powinni być wyłonieni do końca roku. Wypowiedzieli się wszyscy 
obecni członkowie Koła podając jakie wymagania powinien spełniać kandydat (osoba 
rozpoznawalna publicznie w Ełku i regionie wschodnim województwa, osoba medialna i 
charyzmatyczna, człowiek bez haków w życiorysie, członek Platformy akceptowany przez 
większość członków partii w Ełku i regionie wschodnim województwa, mający poparcie 
władz regionalnych PO). W czasie dyskusji zgłoszono i wstępnie zaakceptowano 
przewodniczącego Koła. Sam zainteresowany wstępnie i warunkowo wyraził zgodę. 
Postanowiono kontynuować dyskusję polityczną w tym temacie. Spotkanie z Bronisławem  
Komorowskim w Gołdapi i Olecka (20 listopada 2004 roku). Propozycja spotkania „ściany 
wschodniej” w sprawie wyborów parlamentarnych – zreferował pan Trochimczyk. W 
czwartek 2 grudnia 2004 roku odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatowego PO 
poświęcone tworzeniu nowych kół i wyborom parlamentarnym.  

W dniu 22 grudnia 2004 roku Koło Nr 2 Platformy Obywatelskiej w Ełku liczyło 21 
członków – w tym 2 radnych powiatowych i 2 pracowników samorządowych. Wśród 
członków byli nauczyciele i pracownicy oświaty (14), przedsiębiorcy (5) i lekarze (2).  

Dnia 5 stycznia 2005 roku odbyło się 8 zebranie Koła. Na posiedzeniu wysłuchano 
informacja od posła: Na posiedzeniu Rady Krajowej nasz region otrzymał pochwałę za akcję 
4 X Tak, w tym nasze Koło (zwłaszcza za sprawy finansowe), podziękowania pisemne 
otrzymają najaktywniejsi „zbieracze” podpisów. Dnia 2 i 16 grudnia 2004 roku odbyły się 
posiedzenia Zarządu Powiatu, na których zarejestrowano gminne koło Platformy, 
odpowiedziano na wniosek Zarządu Koła nr 1 w sprawie zajazdu powiatowego, dyskutowano 
o wyborach parlamentarnych  (poproszono Koła o przedstawienie kandydatów na 
parlamentarzystów do 10 stycznia) i współpracy w ramach EGO, podsumowano akcję 4 x 
Tak w Powiecie Ełckim. Odbyła się dyskusja polityczna nad kandydatem naszego Koła do 
parlamentu, ostateczny termin przekazania przez regiony list kandydatów do Warszawy mija 
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28 lutego, ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie przewodniczący partii, uczestnicy 
spotkania jednogłośnie podtrzymali kandydaturę przewodniczącego Koła na posła.   

Dnia 12 stycznia 2005 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła. Stanowisko pana 
Krzysztofa Trochimczyka przedstawił Przewodniczący na podstawie konsultacji 
przeprowadzonych w dniu 11 stycznia 2005 roku. Przewodniczący poinformował zebranych, 
że otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Powiatowej PO w Ełku o przebiegu 
zebrania Koła nr 1 w dniu 10 stycznia 2005 roku. Postanowiono tam zaproponować 
przeprowadzenie konwencji wyborczej, w której udział wezmą kandydaci i członkowie obu 
kół, odbędzie się prezentacja a następnie tajne głosowanie, które zdecyduje o ważności 
kandydatów. Informację uzupełnił członek Zarządu Powiatowego PO w Ełku pan Zbigniew 
Obara. Po dyskusji nad propozycjami postanowiono co następuje: Zarząd Koła nr 2 nie 
wyraża zgody na organizowanie konwencji wyborczej połączonej z głosowaniem i ustalaniem 
ważności kandydatów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ełk powinien zgłosić dwóch 
kandydatów na posłów (czyli każde Koło po jednym) a o kolejności na liście i udziale danej 
osoby w wyborach zadecydują władze regionalne i krajowe partii. Zwrócono uwagę, że 
procedura wyłaniania kandydatów przyjęta przez Radę Krajową nie przewiduje żadnych 
konwencji. Proponowano wspólne posiedzenie kół PO z terenu naszego powiatu, na którym 
odbędzie się prezentacja kandydatów i dyskusja nad ich programami. Spotkanie takie 
powinno odbyć się w pierwszych dniach lutego po zakończeniu ferii zimowych. 
Poinformowano oficjalnie, że kandydatem Koła na posła jest pan Andrzej Zdanowski. 
Proszono Koło nr 1 o oficjalne zgłoszenie swojego kandydata, którego należy przedstawić 
członkom naszego Koła Nr 2. Postanowiono powiadomić o tym na piśmie Koło nr 1 i władze 
powiatowe PO.  

Dnia 13 stycznia 2005 roku Przewodniczący Koła skierował pismo do Pana Tomasza  
Brodowskiego Przewodniczącego Zarządu Powiatowego PO RP w Ełku. Po zapoznaniu się z 
propozycjami Koła nr 1 dotyczącymi procedury wyłania kandydatów na posłów i dyskusji na 
zebraniu w dniu 12 stycznia 2005 roku Zarząd Koła nr 2 postanowił co następuje: Zarząd 
Koła nr 2 nie wyraża zgody na organizowanie konwencji wyborczej połączonej z 
głosowaniem i ustalaniem ważności kandydatów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ełk 
powinien zgłosić dwóch kandydatów na posłów (czyli każde Koło może zgłosić po jednym) a 
o kolejności na liście i udziale danej osoby w wyborach zadecydują władze regionalne i 
krajowe partii. Zwracamy uwagę, że procedura wyłaniania kandydatów przyjęta przez Radę 
Krajową nie przewiduje żadnych konwencji. Proponujemy wspólne posiedzenie kół PO z 
terenu naszego powiatu, na którym odbędzie się prezentacja kandydatów i dyskusja nad ich 
programami. Spotkanie takie powinno odbyć się w pierwszych dniach lutego po zakończeniu 
ferii zimowych. Informujemy oficjalnie, że kandydatem naszego Koła na posła jest pan 
Andrzej Zdanowski. Prosimy też Koło nr 1 o oficjalne zgłoszenie swojego kandydata, którego 
chcemy przedstawić członkom naszego Koła.  

Dnia 2 lutego 2005 roku odbyło się 10 zebranie Koła. Przedstawiono informacje: na 
posiedzeniu Zarządu Powiatu PO 6 stycznia omawiano kwestię wyborów parlamentarnych. 
Dnia 10 stycznia odbyło się zebranie Koła nr 1. Postanowiono tam zaproponować 
przeprowadzenie konwencji wyborczej, w której udział wezmą kandydaci i członkowie obu 
kół, odbędzie się prezentacja a następnie tajne głosowanie, które zdecyduje o ważności 
kandydatów. Oficjalnym kandydatem został pan Andrzej Orzechowski.  Dnia 12 stycznia na 
posiedzeniu Zarządu Koła po dyskusji nad propozycjami postanowiono co następuje: Zarząd 
Koła nr 2 nie wyraża zgody na organizowanie konwencji wyborczej połączonej z 
głosowaniem i ustalaniem ważności kandydatów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ełk 
powinien zgłosić dwóch kandydatów na posłów (czyli każde Koło po jednym) a o kolejności 
na liście i udziale danej osoby w wyborach zadecydują władze regionalne i krajowe partii. 
Zwracamy uwagę, że procedura wyłaniania kandydatów przyjęta przez Radę Krajową nie 
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przewiduje żadnych konwencji. Proponujemy wspólne posiedzenie kół PO z terenu naszego 
powiatu, na którym odbędzie się prezentacja kandydatów i dyskusja nad ich programami. 
Spotkanie takie powinno odbyć się w pierwszych dniach lutego po zakończeniu ferii 
zimowych. Informujemy oficjalnie, że kandydatem naszego Koła na posła jest pan Andrzej 
Zdanowski. Prosimy też Koło nr 1 o oficjalne zgłoszenie swojego kandydata, którego 
chcemy przedstawić członkom naszego Koła. Postanowiono powiadomić na piśmie Koło nr 1 
i władze powiatowe PO.  

Dnia 19 stycznia na posiedzeniu Zarządu Powiatu odbyła się prezentacja i dyskusja z 
udziałem kandydatów. Postanowiono prowadzić dalsze konsultacje, podkreślono potrzebę 
wyłonienia jednego silnego kandydata z Ełku, dyskutowano o konieczność pozyskania 
poparcia EGO. Dodatkowo przewodniczący Koła odbył konsultacje z członkami Zarządu 
Powiatowego z naszego Koła i z panem Andrzejem Orzechowskim. Uzgodniono potrzebę 
zorganizowania spotkania wszystkich członków PO z powiatu w celu zasięgnięcia ich opinii o 
kandydatach, ustalenia jednego silnego kandydata z Ełku, konsultacje z posłem (wybory do 
Senatu, miejsce na liście w wyborach do Sejmu, stanowiska w wojewódzkiej administracji 
rządowej po wygranych wyborach, wojewódzkie wybory samorządowe). Kontynuowano 
dyskusję o wyborach. Wypowiedzi członków koła: Zarząd Powiatowy powinien zwołać 
zebranie wszystkich członków PO w sprawie opiniowania kandydatów. Należy 
przeprowadzić konsultacje z posłem – przewodniczącym PO. Zarząd Powiatowy powinien 
zwołać spotkanie działaczy PO z terenu EGO. Przedstawiciel Ełku powinien wejść do władz 
regionalnych PO. 

Po dyskusji przyjęto następujące warianty rozwiązań: wystawić dwóch zgłoszonych 
kandydatów, poparcie dla pana Andrzeja Zdanowskiego jako lepszego kandydata, poparcie 
dla pana Andrzeja Orzechowskiego jako lepszego kandydata, uzyskanie dobrego miejsca na 
liście wyborczej do Senatu, uzyskanie stanowiska w administracji rządowej, uzyskanie 
pierwszego miejsca na liście wyborczej w wojewódzkich wyborach samorządowych. 

Dnia 10 marca 2005 roku odbyło się 11 zebranie Zarządu Koła nr 2 Pltformy 
Obywatelskiej w Ełku. Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia: Przewodniczący 
przedstawił przebieg posiedzenia i zmiany jakie zaszły w Zarządzie Koła nr 1. Wybór pana 
Andrzeja Orzechowskiego na przewodniczącego Koła zebrani przyjęli bardzo pozytywnie. 
Postanowiono dążyć do jak najlepszej współpracy z nowymi władzami Koła nr 1 a w 
perspektywie do połączenia obu kół. Pan Krzysztof Trochimczyk poinformował o przebiegu 
posiedzenia Zarządu Powiatowego PO w Ełku. Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2005 roku 
przedstawiciele gminnego koła PO przedstawili swojego kandydata na posła. Władze 
powiatowe postanowiły prowadzić pertraktacje w tej sprawie. Zarząd Koła uważa, że nie 
należy otwierać nowego pola konfliktu a o kandydacie powinny zdecydować władze 
regionalne PO. Postanowiono przeprowadzić spotkanie partyjne w ramach EGO oraz odbyć 
posiedzenie Rady Powiatowej PO w Ełku w dniu 16 marca 2005 roku. Przeprowadzono 
dyskusje w sprawie wyborów parlamentarnych. W sprawie nowego kandydata na posła 
przyjęto stanowisko jak w punkcie 2. Postanowiono poprzeć kandydaturę pana Andrzeja 
Orzechowskiego w wyborach. Przewodniczący poinformował o spotkaniu z panem 
Tomaszem Brodowskim i potrzebie szukania dodatkowego kandydata na posła. Członkowie 
Zarządu nie byli w stanie wskazać odpowiedniego kandydata. Na zakończenie dyskutowano o 
wyborach samorządowych i możliwości współpracy z ełcką Ligą Polskich Rodzin. 

Dnia 13 kwietnia 2005 roku odbyło się 12 zebranie Koła nr 2 Platformy 
Obywatelskiej w Ełku.  Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia: Przebieg 
wyłaniania kandydata PO w Ełku na poła: Dnia 3 lutego 2005 roku prezentacja kandydatów 
na posiedzeniu Zarządu Powiatowego, dyskusja. Dnia 16 lutego 2005 roku: spotkanie 
wszystkich członków PO z powiatu ełckiego, prezentacja kandydatów, dyskusja, ankieta. 
Dnia 21 lutego: posiedzenie Zarządu Powiatowego, analiza ankiety z udziałem kandydatów 
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(Orzechowski 16, Zdanowski 15, bez wyboru 6), dyskusja i decyzja Zarządu Powiatowego o 
poparciu Orzechowskiego. Dnia 9 marca na posiedzeniu Zarządu Powiatowego dyskutowano 
sprawę nowego kandydata na posła zgłoszonego przez koło gminne. Dnia 10 marca Zarząd 
naszego koła omawiał sytuację związaną ze zgłaszaniem kandydatów i postanowił nie 
otwierać nowego pola konfliktu w sprawie kandydata zgłoszonego przez koło gminne.  Dnia 
16 marca obradowała Rada Powiatowa, która dyskutowała o wyłanianiu kandydatów. Dnia 24 
marca: zebranie Zarządów Kół, dyskusja na temat wystawienia jednego silnego kandydata z 
Ełku. W dniach 18 marca i 1 kwietnia obyły się spotkania EGO, w drugim uczestniczył poseł, 
uzyskaliśmy decyzję o poparciu ełckiego kandydata przez EGO i wystawieniu go na 2 
miejscu na liście.  Proponuję podjęcie uchwały o poparciu przez nasze koło kandydatury 
panów Andrzeja Orzechowskiego i Michała Andruszkiewicza (student WSFIZ, 
przewodniczący samorządu) w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Przewodniczący 
przedstawił przebieg posiedzenia i zmiany jakie zaszły w Zarządzie Koła nr 1. Wybór pana 
Andrzeja Orzechowskiego na przewodniczącego Koła zebrani przyjęli bardzo pozytywnie. 
Postanowiono dążyć do jak najlepszej współpracy z nowymi władzami Koła nr 1 a w 
perspektywie do połączenia obu kół. Dyskusje na temat formy włączenia się naszego koła (w 
tym finansowego) w kampanię wyborczą proponuję prowadzić z udziałem kandydata. 
Propozycja zorganizowania majówki Platformy ełckiej 6 maja 2005 roku. Dnia 6 kwietnia 
2005 roku na uroczystej mszy świętej poświęconej papieżowi przewodniczący kół złożyli 
wieniec pod pomnikiem Jana Pawła II (koszt 50 zł.). Termin następnego spotkania 27 
kwietnia 2005 roku z udziałem pana Andrzeja Orzechowskiego. W czasie dyskusji głos 
zabierali: Trochimczyk: rozszerzył informacje o posiedzeniach Zarządu Powiatu. Obara: 
przedstawił sprawę sądu koleżeńskiego i udziału w posiedzeniu przedstawicieli naszego koła 
(wszyscy wypowiedzieli się negatywnie); zwrócił uwagę, że kampanie wyborczą powinno 
wesprzeć finansowo przede wszystkim koło nr 1, Giedroyć: należy rozpocząć dyskusję nad 
dalszą działalnością naszego koła. Szelążek: opłacone zostały z funduszy koła zakup życzeń 
Wielkanocnych i wieńca na uroczystość papieską (ponad 130 zł); wniosek by radni od 
kwietnia 2005 roku opłacali składkę dodatkową (przyjęty). 

Dnia 27 kwietnia 2005 roku odbyło się 13 zebranie Koła nr 2 Platformy 
Obywatelskiej w Ełku. Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia: Spotkanie z 
kandydatem PO w Ełku na poła p. Andrzejem Orzechowski: Wystąpienie kandydata, w tym: 
Informacja o wyłanianiu kandydatów, Prezentacja założeń kampanii (w załączeniu), Dyskusja 
o ewentualnych konkurentach, Udział koła w akcji zbierania podpisów, Kandydat powoła 
sztab kierujący kampanią, Powołanie społecznego komitetu poparcia kandydata, Powołanie 
komisji programowej – praca na rzecz wyborów samorządowych – sekretariaty tematyczne, 
Powołanie funduszu wyborczego – ustalono minimalną wpłatę od członka – 100 złotych. 
Propozycja zorganizowania majówki Platformy ełckiej 6 maja 2005 roku o godzinie 19.00 
koło Mrozów. Składka po 20 zł, nasze koło (p. Ciopińska) organizuje kiełbasę, dojazd we 
własnym zakresie. Organizacja wyjazdu do Warszawy 2 maja 2005 roku na konwencję 
wyborczą – Politechnika godzina 13 – we własnym zakresie. W maju członkowie Koła pełnią 
dyżury w biurze PO.  

Dnia 18 maja 2005 roku odbyło się 14 zebranie Koła nr 2 Platformy Obywatelskiej w 
Ełku. Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia: Informacja o wyłanianiu 
kandydatów – poseł poinformował telefonicznie przewodniczącego koła, iż wszystkie 
materiały związane z ustalaniem list wyborczych zostały przekazane przewodniczącemu 
partii, ostateczna decyzja ma zapaść do połowy czerwca. Termin wyborów parlamentarnych 
25 września a prezydenckich 9 października 2005 roku. Koło włączy się do kampanii 
wyborczej od połowy sierpnia. Dyskusja o ewentualnych konkurentach. Podsumowanie 
majówki Platformy ełckiej zorganizowanej 6 maja 2005 roku o godzinie 19.00 koło Mrozów. 
Posumowanie konwencji wyborczej odbytej w Warszawie 2 maja 2005 roku. Informacja o 
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przebiegu sprawy sądowej. Informacja o otwarciu biura posła europejskiego PO Barbary 
Kudryckiej. Członkowie koła zapoznali się z deklaracją członkowską, która będzie 
rozpatrzona na następnym posiedzeniu. Zaproponowano dyskusję o promowaniu w czasie 
tegorocznej kampanii wyborczej kandydatów do wyborów samorządowych. Proponowano 
zaproszenie osoby z kierownictwa PO. Po zebraniu czerwcowym nastąpi przerwa wakacyjna, 
następne spotkanie odbędzie się w połowie sierpnia. Dnia 25 maju członkowie Koła pełnią 
dyżur w biurze PO.   

Dnia 7 września 2005 roku odbyło się 15 zebranie Koła nr 2 Platformy 
Obywatelskiej w Ełku. Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia: Informacja o 
przebiegu kampanii wyborczej: Spotkanie z kandydatem na posła i rozprowadzenie 
materiałów wyborczych, Posiedzenie Rady Powiatu w dniu 16 czerwca – przebieg spotkania: 
imprezy PO w Warszawie i Olsztynie, klub radnych PO w Radzie Powiatu, oficjalne otwarcie 
biura poselskiego profesor Barbary Kudryckiej, inni kandydaci z Ełku w wyborach 
parlamentarnych.  Udział naszych przedstawicieli w konwencji w Warszawie – 19 czerwca, 
Spotkanie w Olsztynie na promocji książki Donalda Tuska – 22 czerwca, Informacja o 
otwarciu biura posła europejskiego PO Barbary Kudryckiej i spotkaniu z nią 22 lipca. 
Zebranie Zarządu Powiatowego PO z udziałem zarządów kół w sprawie przebiegu kampanii 
wyborczej, Powołanie rady programowej i jej apel – 10 sierpnia, Układanie listy kandydatów, 
zbieranie podpisów i rejestracja, Wspólne spotkanie przedstawicieli obu kół 17 sierpnia.  
Składki i fundusz wyborczy – po 100 złotych (minimum) od osoby. Rozliczyć zakup 
znaczków w ramach składek (Szelążek). Rozpatrzenie deklaracji członkowskiej. Członkowie 
Zarządu koła zapoznali się z deklaracją członkowską i innymi materiałami do niej 
załączonymi i postanowili odrzucić wniosek pana Piotra Peresjanowa o przyjęcie do 
Platformy Obywatelskiej RP. Sytuacja PO w Olsztynie, Sprawa zgłaszania kandydatów do 
obwodowych komisji wyborczych, Przygotowanie do wyborów samorządowych: kandydaci 
na prezydenta, na wójtów i na starostę, kandydaci na radnych wojewódzkich, powiatowych, 
miejskich i gminnych, Ełccy kandydaci do administracji rządowej. 

Dnia 6 października 2005 roku odbyło się 16 zebranie Koła nr 2 Platformy 
Obywatelskiej w Ełku. Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia: Ocena wyniku 
kampanii wyborczej do parlamentu: Wynik PO w Ełku i wnioski: w opinii członków koła 
wyniki wyborów parlamentarnych są słabe, odnotowano znaczący spadek poparcia PO w 
stosunku do wyborów europejskich, należy tę sprawę przedyskutować na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu PO w Ełku i dążyć do jego zmiany, PO w Ełku nie sprawdziła się. Kwestia 
obsady obwodowych komisji wyborczych i skandal opisany w prasie wzbudził 
zaniepokojenie członków koła, którzy żądają od władz powiatowych PO zdecydowanych 
działań w tej sprawie  Powołanie biura poselskiego ze stałym pracownikiem, np. pani Staroń  
Zapoznanie członków koła z projektem strategii na wybory samorządowe, dyskusja odbędzie 
się na listopadowym posiedzeniu koła (strategia w załączeniu). Koalicja w ełckim 
samorządzie powiatowym, koło poparło starania o udział radnych powiatowych PO w 
Zarządzie Powiatu Ełckiego, stanowisko negocjacyjne określi Zarząd Powiatowy PO 
wspólnie z Klubem Radnych i przewodniczącymi kół. Rozpatrzenie deklaracji członkowskiej. 
Zarząd Koła podjął uchwałę o przyjęciu pana Zbigniewa Budzyńskiego w poczet członków 
PO. Po otrzymaniu plakatów włączamy się w kampanię wyborczą pana Donalda Tuska. 

W dniu 12 października 2005 roku Zarządu Koła nr 2 Platformy Obywatelskiej w 
Ełku podjął uchwałę w sprawie dalszego funkcjonowania struktur PO w Ełku. Zgodnie ze 
Statutem Platformy Obywatelskiej Zarząd Koła nr 2 Platformy Obywatelskiej w Ełku 
postanowił co następuje: Ocenić negatywnie wynik kampanii wyborczej do parlamentu. W 
opinii członków koła wyniki wyborów parlamentarnych są słabe. Odnotowano znaczący 
spadek poparcia PO w stosunku do wyborów europejskich. W związku z tym Zarząd Powiatu 
PO w Ełku odpowiedzialny za wyłonienie kandydatów i przebieg kampanii wyborczej 
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powinien zostać zmiany. Zaniepokojenie członków koła budzi kwestia obsady obwodowych 
komisji wyborczych i z tym związany skandal opisany w prasie oraz brak w tej sprawie 
zdecydowanej reakcji władz powiatowych PO. Nowy Przewodniczący i Zarząd Powiatowy 
PO powinny zostać powołane w sposób następujący: Po dwóch przedstawicieli z trzech kół 
działających na terenie powiatu, w tym przewodniczący, Przewodniczący Klubu Radnych w 
Radzie Powiatu Ełckiego, Z tego grona powinien zostać powołany nowy Przewodniczący PO 
w Ełku. Nowy Zarząd Powiatu PO w Ełku powinien przystąpić natychmiast do realizacji 
następujących zadań: Powołanie biura poselskiego ze stałym pracownikiem, Zapewnienie 
udziału przedstawicieli Ełku w administracji wojewódzkiej i Zarządzie Regionalnym 
Platformy, Przygotowanie wyborów samorządowych 2006 roku, w tym: Wyłonienie 
kandydatów na Prezydenta Miasta, Starostę i Wójtów oraz na radnych wojewódzkich, 
powiatowych, miejskich i gminnych – przynajmniej na liderów list, Rozpocząć rozmowy o 
szerokiej koalicji wyborczej z organizacjami społecznymi i politycznymi, Powołanie ścisłego 
sztabu wyborczego odpowiedzialnego za listy oraz przebieg wyborów, Założenie strony 
internetowej ełckiej PO, Przygotowanie programu  i hasła wyborczego dla Ziemi Ełckiej.  
Uchwałę przekazuje się do wiadomości: przewodniczącym kół w Powiecie Ełckim i 
przewodniczącemu Zarządu Powiatu.   

Dnia 17 października 2005 roku odbyło się 17 zebranie Zarządu Koła nr 2 Platformy 
Obywatelskiej w Ełku. Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia: Ocena wyniku 
kampanii wyborczej do parlamentu i pojęcie uchwały z tym związanej. Koalicja w ełckim 
samorządzie powiatowym, informacje z sesji, wybór pana Szelążka na Przewodniczącego 
Rady Powiatu. Informacja związana z działaniami związanymi z powołaniem biura 
parlamentarnego w Ełku. Stanowisko wobec planów niektórych członków koła nr 1, pismo do 
przewodniczącego powiatowej PO, przewodniczącego Koła nr 1 oraz parlamentarzystów w 
załączeniu. Włączenie się w kampanię wyborczą – plakaty wizyty ważnych osób.  

Dnia 3 listopada 2005 roku odbyło się 18 zebranie Koła nr 2 Platformy Obywatelskiej 
w Ełku. Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia: Relacja z posiedzenia Zarządu 
Koła: Ocena wyniku kampanii wyborczej do parlamentu i pojęcie uchwały z tym związanej 
(w załączeniu). Koalicja w ełckim samorządzie powiatowym, informacje z sesji, wybór pana 
Szelążka na Przewodniczącego Rady Powiatu. Informacja związana z działaniami 
związanymi z powołaniem biura parlamentarnego w Ełku. Stanowisko wobec planów 
niektórych członków koła nr 1, pismo do przewodniczącego powiatowej PO, 
przewodniczącego Koła nr 1 oraz parlamentarzystów. Włączenie się w kampanię wyborczą – 
plakaty wizyty ważnych osób. Podsumowanie i rozliczenie kampanii prezydenckiej w Ełku. 
(wydatki) Przygotowanie do wyborów samorządowych 2006 roku – dyskusja i przyjęcie 
harmonogramu przygotowań. Dyskusja na temat sytuacji w kraju, sprawa koalicji rządowej. 
Informacja o posiedzeniach Zarządu Powiatowego PO w Ełku. 

Dnia 5 stycznia 2006 roku odbyło się 19 zebranie Koła nr 2 Platformy Obywatelskiej 
w Ełku. Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia: Relacja z działalności PO w 
Ełku i regionie od ostatniego posiedzenia Koła: Rada Powiatowa (14 listopada 2005 roku) 
omawiała sprawę przygotowania do wyborów samorządowych, podsumowała wybory 
parlamentarne i omówiła sytuację bieżącą w PO. Odbyło się wspólne spotkanie Zarządów Kół 
(21 listopada 2005 roku), na którym po dyskusji zadeklarowano dążenie do połączenia kół 
ełckiej Platformy. Dnia 3 stycznia 2006 roku walne zebranie podjęło uchwałę w sprawie 
połączenia i zaproponowała podjęcie podobnej uchwały przez nasze koło. Po dyskusji podjęto 
uchwałę o połączeniu. Koło nr 1 proponuje zorganizowanie wspólnego posiedzenia w 
styczniu. przyjęto propozycję i zaproponowano wspólne posiedzenie 18 stycznia. Na 
wspólnym posiedzeniu należy skierować zapytanie do władz krajowych w sprawie regionu. 
Przygotowanie do wyborów samorządowych 2006 roku – na posiedzeniach w dniu 23 i 28 
listopada Zarząd Powiatowy PO przygotował dokument dotyczący wyborów samorządowych 
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(w załączeniu) wstępnie zaakceptowany przez Radę Powiatową i koło nr 1. Zaakceptowano 
propozycję i postanowiono wnioskować o dodanie zapisu o zapytaniu o karalność. Podjęcie 
uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia nowego członka postanowiono przełożyć na następne 
posiedzenie. Przewodniczący regionu 19 grudnia 2005 roku złożył rezygnację. Brak dalszych 
informacji z regionu. Zostanie opracowana ankieta kandydatów na wybory samorządowe. 
Propozycja powołania zespołu negocjującego koalicje samorządowe. Rozliczenie składek – 
pisemne wystąpienie do osób zalegających. Kalendarz wyborczy w partii.  

Dnia 18 stycznia 2006 r odbyło się 20 zebranie członków Koła Nr 2 PO RP w Ełku. 
Otwarcie posiedzenia (prowadzą wspólnie przewodniczący kół). Informacje o sytuacji PO w 
regionie i w kołach: podjęcie uchwał o zjednoczeniu, posiedzenie Zarządu Powiatowego PO z 
udziałem przewodniczących kół w dniu 11 stycznia, zarząd komisaryczny i sytuacja w 
regionie.  Debata o programie rozwoju oświaty prowadzonej przez samorząd miasta Ełk. 
Omówienie problemu poziomu cen paliw w Ełku. Dyskusja nad regułami wyłaniania 
kandydatów w wyborach samorządowych 2006 – przedstawienie zasad. Ankieta preferencji 
wyborczych w wyborach do rad samorządów terytorialnych – rozprowadzenie ankiety. 
Debata o połączeniu kół miejskich. Uregulowanie składek członkowskich. Kalendarz 
wyborczy PO: 17 luty – 10 marca – koła, 17 marca – 13 kwietnia – powiaty, 18 kwietnia – 7 
maja – regiony, 22 kwietnia – zjazd naszego regionu, 21 lub 28 maja – zjazd krajowy. 
Zakończenie obrad wspólnych – wspólne zebranie zjednoczeniowe – 22 lutego. Podjęcie 
uchwały przez Zarząd Koła nr 2 o przyjęciu nowego członka. Spotkanie integracyjne 

Dnia 17 lutego 2006 roku odbyło się 21 zebranie Koła. Zatwierdzono sprawozdanie z 
działalności Koła. Zebranie organizacyjne Koła odbyło się 30 kwietnia 2004 roku, 
uczestniczyło w nim 14 osób. Od tego czasu odbyło się 14 zebrań Koła i 7 posiedzeń Zarządu 
Koła. Liczba członków Koła na dzień 18 stycznia 2006 roku wynosiła 25 osób. Przeciętna 
obecność członków na posiedzeniach Koła wynosiła 12,3 czyli ponad 50 % końcowego stanu. 
Na zebraniu w dniu 15 września 2004 roku wybrany został Zarząd Koła w składzie: Andrzej 
Zdanowski, przewodniczący, Krzysztof Trochimczyk, wiceprzewodniczący, Włodzimierz 
Szelążek, skarbnik, Bożena Obara, sekretarz. Skład Zarządu został uzupełniony w  terminie 
późniejszym o osobę Pana Kazimierza Czepułkowskiego. W okresie sprawozdawczym 
Zebranie Członków Koła podjęło 6 uchwał i Zarząd Koła pojął również 6 uchwał. W 
przypadku Koła były to decyzje o utworzeniu Koła, wyborze Przewodniczącego a na jego 
wniosek Zarządu Koła, o ustaleniu kadencji Zarządu Koła, o zgłoszeniu kandydatów do 
Sejmu i o połączeniu Kół.  W przypadku Zarządu Koła były to decyzje o przyjęciu nowych 
członków i w sprawie dalszego funkcjonowania struktur PO w Ełku. Zarząd systematycznie 
przekazywał informacje o przyjęciu nowych członków i sprawozdania finansowe do władz 
regionalnych. W posiedzeniach koła uczestniczyli goście: Tomasz Brodowski i Andrzej 
Orzechowski. W czasie swojej działalności Przewodniczący, Zarząd i członkowie Koła nr 2 
PO w Ełku zajmowali się następującymi sprawami: Członkowie koła włączyli się do akcji PO 
„4 razy tak” (zebrano około 450 podpisów); Funkcjonowanie Rady Powiatowej PO w Ełku; 
Zgłoszenie kandydatów do Sejmu; Współpraca z Kołem nr 1 w Ełku; Pełnienie dyżurów w 
biurze poselskim; Organizacja pobytu posłów w Ełku; Sytuacją związaną z budową 
supermarketu w Ełku; Utworzeniem Klubu Radnych PO w Radzie Powiatu; Udziałem Koła w 
kampanii wyborczej; Zorganizowania majówki Platformy; Na uroczystej mszy świętej 
poświęconej papieżowi przewodniczący kół złożyli wieniec pod pomnikiem Jana Pawła II; 
Wyjazd do Warszawy na konwencję wyborczą; Otwarcie biura posła europejskiego PO 
Barbary Kudryckiej; Przygotowanie do wyborów samorządowych; Ocena wyniku kampanii 
wyborczej do parlamentu; Koalicja w ełckim samorządzie powiatowym; Udział w wyborach 
prezydenckich. Ustalono strategia na wspólne zebranie wyborcze kół – postanowiono 
popierać Krzysztofa Piłata na przewodniczącego Koła na zebraniu w dniu 22 lutego 2006 
roku oraz ustalono kandydatów do Zarządu z ramienia dawnego Koła nr 2. 
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Dnia 22 lutego 2006 roku Przewodniczący koła poinformował Pana Krzysztofa Liska, 
zarządcze komisarycznego warmińsko – mazurskiej Platformy Obywatelskiej o przyjęciu 
nowego członka w szeregi partii wysyłając ankietę i deklarację. O przyjęciu zdecydowano na 
zebraniu koła w dniu 18 stycznia 2006 roku (liczba członków wynosiła 21). Zebranie to 
zostało otwarte przez przewodniczących obu kół. Wybrano przewodniczącego i sekretarza 
zebrania. Po zatwierdzeniu porządku obrad została odczytana uchwała komisarza Krzysztofa 
Liska, przewodniczący obu kół złożyli sprawozdania. W ramach dyskusji programowej 
wystąpił gość zebrania Pan Poseł Krzysztof Lisek i podjęto uchwałę zobowiązującą zarząd 
koła i zarząd powiatu do przygotowania programu i strategii wyborczej. Następnie dokonano 
wyboru przewodniczącego i zarządu koła.  Przedstawiono informację o tym, że wszyscy 
członkowie Koła są delegatami na zjazd powiatowy.  

opracował Andrzej Zdanowski  
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