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Formularze uzasadnień ocen analizy jakościowej w monitoringu TVP w I turze 1 - 19.11. 2010 

Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-01 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-02 
 

KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Dariusz 
Piontkowski nie 

chce spalarni 

01:21 Pozytywna Kandydat KW PiS stara się uchronid białostocczan przed problemami związanymi z 
planowaną budową spalarni śmieci, proponuje lepsze dla środowiska i zdrowia 
mieszkaoców rozwiązania. Kandydat jest popierany przez rektora Uniwersytetu oraz 
komitet mieszkaoców Białegostoku sprzeciwiających się budowaniu spalarni w 
wyznaczonej lokalizacji.  

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-02 
 

Komitet 
Wyborczy SLD 

Wybory do 
sejmiku 

województwa 

02:23 Pozytywna Dziennikarz z offu opisuje "jedynki" na listach wszystkich komitetów wyborczych. 
Charakterystyka kandydata KW SLD kontrastuje z charakterystykami innych 
kandydatów, jedynie w jego przypadku podkreślona jest jego pozapolityczna rola i 
osiągnięcia. Wypowiedź dziennikarza: "Z sojuszu Lewicy Demokratycznej startuje 
między innymi Marian Szamatowicz, znany ginekolog, przeprowadził pierwszy w 
Polsce udany zabieg zapłodnienia metodą in vitro". 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-03 
 

KWW WIPP Kampania z farbą 01:51 Negatywna Jeden z kandydatów do rady miasta zamalowywał bilboard. Dziennikarka: 
„"Zaczynamy od gorączki wyborczej. W roli głównej Rafał K., znany białostocki ekolog, 
szef federacji Zielonych, a obecnie także kandydat Komitetu Wspólna Inicjatywa 
Polska Podlasie w wyborach do Rady Miejskiej. W roli głównej, acz niechlubnej. Dziś w 
nocy w centrum Białegostoku zatrzymali go strażnicy miejscy, gdy w kominiarce 
zielonym sprayem malował napisy na plakacie wyborczym jednego z kandydatów na 
prezydenta miasta. Ściągnięty siłą z billboardu trafił do policyjnej izby zatrzymao i 
zapewne usłyszy zarzut niszczenia mienia”. Funkcjonariusz straży miejskiej: „ściągany 
siłą, zachował się agresywnie, nie chciał wykonywad poleceo”. Dziennikarka: 
„białostocki ekolog, przewodniczący Federacji Zielonych od wielu lat jest 
skonfliktowany z władzami Białegostoku. Tłumacząc się troską o środowisko, chciał 
zatrzymad otwarcie składowiska odpadów w Chryniewicach, sprzeciwiał się budowie 
kolejnych galerii handlowych, a także kampusu uniwersyteckiego”. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-03 
 

KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Kandydaci do 
sejmiku z Suwałk 

01:11 Pozytywna Głos z offu: "Kandydatów PSL na radnych do sejmiku województwa wspierał dziś 
minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Podkreślał, że kandydaci to osoby 
doświadczone” Wypowiedź Sawickiego „To nie są ludzie przywiezieni z zewnątrz, to są 
ludzie, którzy z tym środowiskiem, województwem są związani od lat. Pełnią różne 
funkcje i pokazali przez te 20 lat samorządu, że potrafią rozwiązywad problemy 
społeczności lokalnej". 
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Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-04 
 

Komitet 
Wyborczy SLD 

Program 
Mieczysława 

Czerniawskiego 
(07:36) 

01:07 Pozytywna Głos z offu: "Kandydata na prezydenta Łomży wsparł jeden z czołowych polityków 
lewicy Józef Oleksy". Wypowiedź Oleksego: "Ma te cechy, których wielu nie ma, a 
pchają się do władzy. On się ani nie pcha, ani nie jest jednostką o przeciętnych 
walorach". 

Obiektyw 
Białystok 

 
2010-11-04 

 

KW Platforma 
Obywatelska RP 

Konferencja PiS 
w Suwałkach 

(08:43) 

01:03 Negatywna Kandydaci PiS krytykują rządy PO za hamowanie rozwoju województwa podlaskiego 
poprzez brak inwestycji w regionie. Zapowiedź dziennikarki: "Szanse naszego 
województwa i zagrożenia, z którymi wiąże się wygrana Platformy Obywatelskiej, 
zdominowały konferencję prasową Prawa i Sprawiedliwości w Suwałkach. PiS zarzuca 
swoim politycznym konkurentom, że zaprzepaścili szansę na szybki rozwój 
infrastruktury w Podlaskiem". Głos z offu: "Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław 
Zielioski powiedział, że właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej nasz region stracił 
3,5 miliarda złotych. Pieniądze na inwestycje w regionie, m.in. modernizację drogi 
krajowej Białystok-Budzisko, zostały przez rząd wycofane i trafiły do innych części 
kraju". Wypowiedź Jarosława Zielioskiego z PiS: "Nasz region musi byd tak samo 
traktowany jak regiony silniejsze, otrzymywad co najmniej takie same pieniądze, 
właściwie większe.. Po to był nasz program (...) rozwoju Polski wschodniej. Potrzeba 
ten teren, który jest pokrzywdzony historycznie, wesprzed bardziej niż inne". Głos z 
offu: "Kandydaci PiS (...) zapewniali, że są za zrównoważonym rozwojem kraju i 
województwa, a nie przydzielaniem większości pieniędzy metropoliom, tak jak to - w 
ich ocenie - chce zrobid PO". W materiale nie pojawiają się członkowie PO, którzy 
mogliby skontrowad negatywne wypowiedzi. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-04 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Konferencja PiS 
w Suwałkach 

(08:43) 

01:03 Pozytywna Uzasadnienie j.w.  
Na tle krytycznych komentarzy pod adresem polityki PO, PiS ze swoim programem 
rozwoju i naciskiem na dobro regionu wypada pozytywnie - zwłaszcza, że w materiale 
nie pojawiają się członkowie PO, którzy mogliby skontrowad negatywne wypowiedzi.  

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-04 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Komitet poparcia 
Dariusza 

Piontkowskiego 
(09:57) 

00:43 Pozytywna Głos z offu: "W komitecie poparcia Dariusza Piontkowskiego jest ponad 50 osób. 
Wśród nich znani politycy - Jacek Kurski, Zbigniew Ziobro i Jarosław Zielioski. 
Kandydata PiS-u popierają także prawnicy, lekarze, artyści, przedsiębiorcy, 
profesorowie białostockich uczelni, m.in. rektor Politechniki Białostockiej i dyrektor 
Opery i Filharmonii Podlaskiej. Zapewniają, że Dariusz Piontkowski jest osobą uczciwą, 
doświadczoną, przewidywalną. Że łączy w sobie nowoczesnośd z tradycją". 
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Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-05 KWW 
Porozumienie 

Ludowe 

Stadion w 
proszku 
(03:08) 

02:42 Negatywna W materiale na temat budowy stadionu w Tykocinie obecny burmistrz ubiegający się 
o reelekcję utożsamiany jest z niepowodzeniem  inwestycji i nieukooczeniem budowy.  
"Na pierwszy rzut oka wydaje się logiczne, że sprawę zawalił wykonawca" - komentuje 
dziennikarz z offu,  wyliczając rażące błędy, które wpłynęły na opóźnienia w budowie. 
Dodaje jednak iż "Brak koordynacji kompetencji wykonawca dostrzega także 
szeregach inwestora *Urzędu Miasta+". Burmistrz odpiera zarzuty, wyrażając 
przekonanie, że będzie otwierał stadion „w czerwcu lub w lipcu przyszłego roku". Jego 
wypowiedź skonfrontowana jest z  wypowiedzią Adama Rudawskiego, KWW Wybierz 
Rozsądek i Uczciwośd: "Robi się w Tykocinie inwestycje, które kosztują grube miliony, 
a za mniejszą kasę nie robi się ulic. To jest bardzo podobna sytuacja jak była za 
komuny, kiedy to ci notable komunistyczni robili sobie takie jakieś monumentalne, 
wielkie budowle, zapominając o takich najważniejszych potrzebach mieszkaoców". 
Wypowiedź redaktora koocząca materiał: "Wykonawca zapowiada, że kary nie 
zapłaci, a sprawa trafi do sądu (...). Wcześniej głos w tej sprawie mogą zabrad 
mieszkaocy 21 listopada".  

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-05 KWW Wybierz 
Rozsądek i 
Uczciwośd 

Stadion w 
proszku 
(03:08) 

02:42 Pozytywna Uzasadnienie j.w.  
W kontekście materiału kandydat na radnego z ramienia KWW Wybierz Rozsądek i 
Uczciwośd został przedstawiony jako stojący na straży racjonalnego wydawania 
pieniędzy z budżetu gminy. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-05 KWW Dla 
Wspólnego Dobra 

Zapowiedź: 
Wójtowie bez 
konkurencji 

(15:42) 

01:24 Pozytywna Kandydaci, którzy nie mają konkurentów w wyborach  prezentowani są jako dobrzy i 
skuteczni gospodarze w swoich społecznościach lokalnych. Prezentowana w materiale 
wójt gminy Czyżew-Osada, ubiegająca się o fotel burmistrza miasta Czyżew podkreśla, 
że podczas jej kadencji konflikty miały podłoże merytoryczne a celem wszystkich było 
dobro gminy. Komentarz dziennikarza z offu "W ulicznym sondażu wójt Bogucka też 
wypada pomyślnie. Ludzie są zadowoleni zarówno z inwestycji, jak i ze sposobu 
sprawowania władzy". Zdanie potwierdzone zostaje wypowiedzią mężczyzny "Tak 
jest, chodniki układa" *dalszy fragment nieczytelny+.  
Również wójt gminy Nowe Piekuty, ubiegający sie o reelekcję już po raz piąty, jak 
informuje dziennikarz: "okazał się bezkonkurencyjny w poprzednich wyborach i na 
wyborczym placu boju został sam". Wójt dowodzi, że "dostrzegli to, co zrobiłem do tej 
pory, uszanowali to i zdecydowali, że powinienem robid to dalej". Dziennikarz (z offu), 
przechodząc do sondy ulicznej, komentuje poczynania burmistrza  "Wyborcy z tego 
okręgu również nie szczędzą pochwał swojemu wójtowi". Mieszkanka wypowiada się, 
że w trakcie kadencji wójta powstała m.in. remiza, przedszkole oraz plac zabaw. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-05 KWW Nasza 
Gmina 

Zapowiedź: 
Wójtowie bez 
konkurencji 

(15:42) 

01:24 Pozytywna 

 Uzasadnienie j.w. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-06 - - - - 
Brak materiałów o komitetach wyborczych 
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Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-07 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kolory kampanii 
- Tadeusz 

Truskolaski 
(13:58) 

00:53 Pozytywna Materiał prezentuje prezydenta Białegostoku ubiegającego się o reelekcję jako 
kandydata, którego wspiera szeroka grupa znanych osobistości. Dziennikarz z offu „W 
komitecie poparcia Tadeusza Truskolaskiego jest blisko 80 osób. Znaleźli się w nim 
politycy, artyści i przedsiębiorcy. Ich zdaniem o tym, jak dobrym kandydatem na 
Prezydenta jest Truskolaski, świadczą cztery lata jego prezydentury”. Wypowiedź 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej: „stawiamy na 
nowoczesnośd i na XXI wiek i tą nowoczesnośd widad w mieście. Widad nie tylko po 
nowych, nowoczesnych autobusach miejskich”. Dziennikarz uzupełnia wypowiedź 
Kudryckiej: „ale też po białostockich ulicach czy poziomie imprez kulturalnych. 
Zwolennicy Truskolaskiego podkreślają udział prezydenta w rozwoju białostockich 
uczelni. Uważają, że dziś ich kandydatowi najbardziej potrzebne do zwycięstwa jest co 
innego”. Owym „innym” jest przysłowiowe splunięcie przez lewe ramię.  

Informacje 
Kielce 

2010-11-01 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

 

2010-11-02 
 

- - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 
 

Informacje 
Kielce 

2010-11-03 
 

- - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-11-04 
 

- - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 
 

Informacje 
Kielce 

2010-11-05 
 

- - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 
 

Informacje 
Kielce 

2010-11-06 
 

- - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-11-07 
 

Komitet 
Wyborczy SLD 

W 
świętokrzyskim, 

europosłowie 
wspierają 
lokalnych 

samorządowców 

00:06 Pozytywna Znane twarze z PiS i SLD wspierają doły partyjne przed wyborami. Zapowiedź: „Joanna 
Senyszyn i Zbigniew Ziobro w świętokrzyskim. Europosłowie wspierają lokalnych 
samorządowców”. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-07 
 

KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

W 
świętokrzyskim, 

wspierają 
lokalnych 

samorządowców 

00:06 Pozytywna Uzasadnienie j.w. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-07 
 

KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Niedziela pod 
znakiem spotkao 
ze Zbigniewem 

Ziobro 

01:14 Pozytywna Europoseł z PiS Zbigniew Ziobro wspiera lokalnych kandydatów PiS przed wyborami 
samorządowymi. Zapowiedź dziennikarki: "Niedziela w Chmielniku, Jędrzejowie, 
Kielcach i Sandomierzu upłynęła pod znakiem spotkao z europosłem Zbigniewem 
Ziobro. Polityk wspierał kandydatów PiS w wyborach samorządowych".  
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Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Kronika 
Kraków 

2010-11-01 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kronika 
Kraków 

2010-11-02 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kronika 
Kraków 

2010-11-03 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kronika 
Kraków 

2010-11-04 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Kampania 
kandydatów na 

prezydenta 
Krakowa 

01:14 Pozytywna Jarosław Kaczyoski popiera Andrzeja Dudę kandydującego na prezydenta Krakowa. W 
obrazie widzimy Andrzeja Dudę w asyście Jarosława Kaczyoskiego podczas prezentacji 
programu partii na wybory samorządowe. Komentarz dziennikarza: "Andrzej Duda 
wziął natomiast udział w konferencji, podczas której władze partii przedstawiły 10 
zasad, jakimi będą się kierowad kandydaci PiS w wyborach samorządowych. (...) 
Andrzej Duda podpisał się pod listą." 

Kronika 
Kraków 

2010-11-05 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kronika 
Kraków 

2010-11-06 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kronika 
Kraków 

2010-11-07 - - - - - 

Panorama 
Lublin 

2010-11-01 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Lublin 

2010-11-02 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010 01:13 Pozytywna Krzysztof Żuk z KW PO RP przedstawia skład Komitetu Honorowego, popierającego 
jego kandydaturę na fotel prezydenta Lublina. Głos z offu: "W skład komitetu 
honorowego, popierającego kandydaturę Krzysztofa Żuka, wchodzą politycy, ludzie 
kultury, naukowcy i biznesmeni. Wśród nich Donald Tusk, Jerzy Buzek, Krzysztof 
Cugowski, Krzysztof Grabczuk, Janusz Opalioski i Mirosław Taras. Komitet honorowy 
liczy około 20 osób” Teza materiału: Krzysztof Żuk otrzymał szerokie poparcie 
zarówno ze strony znanych polityków i biznesmenów, jak i artystów oraz naukowców 

Panorama 
Lublin 

2010-11-03 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010 
(18:40) 

00:46 Pozytywna Z materiału dowiadujemy się, że kandydat KW PO RP Krzysztof Żuk został poparty 
przez ministra sprawiedliwości. Zapowiedź dziennikarza w studio: "Minister 
sprawiedliwości udzielił dziś poparcia kandydatowi Platformy Obywatelskiej na 
prezydenta Lublina Krzysztofowi Żukowi". Komentarz dziennikarki z offu: "Minister 
jest przekonany, że Krzysztof Żuk będzie skutecznie rządził Lublinem, ponieważ był 
skutecznym wiceministrem skarbu paostwa i prowadził trudne negocjacje, chodby w 
sprawie dostarczania gazu do Polski". 

Panorama 
Lublin 

2010-11-04 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Lublin 

2010-11-05 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 
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Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Panorama 
Lublin 

 

2010-11-06 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Lublin 

2010-11-07 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wybory 2010 
(18:30) 

02:19 Pozytywna Jarosław Kaczyoski wspiera kandydatów KW PIS do lubelskiego samorządu. Zapowiedź 
dziennikarki: „Jarosław Kaczyoski na konwencji wyborczej w Lublinie przedstawił cele, 
postulaty i zadania do wykonania, udzielił też wsparcia kandydatom PIS w wyborach 
samorządowych”. Pierwszy obraz: Jarosław Kaczyoski mówi do entuzjastycznej i 
wielokolorowej publiczności. Show przypomina konwencje wyborcze zza oceanu: 
publicznośd wymachuje transparentami z logo PIS-u. Drugi obraz: na scenie, obok 
Kaczyoskiego, pojawiają się kandydaci do lubelskiego samorządu. 

Panorama 
Lublin 

2010-11-07 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Poparcie dla 
kandydata PO 

(18:34) 

01:10 Pozytywna Materiał informuje o poparciu kandydata na prezydenta KW PO RP przez lubelską 
radę pracodawców.. Zapowiedź dziennikarki w studio: „Lubelscy pracodawcy poparli 
kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Lublina. Miasto potrzebuje 
prezydenta przełomu, który sprawi, ze Lublin będzie rozwijał się szybko - napisali w 
swoim oświadczeniu”. Wypowiedź prezesa rady pracodawców na konferencji: 
„Środowisko pracodawców Lublina w świetle wyborów samorządowych zjednoczyło 
się uznając, że sam fakt tych wyborów jest faktem bardzo ważnym i istotnym. 
Również to, że żeby dzisiaj się spotkad i wydad oświadczenie, które za chwilę 
odczytam dołożyliśmy wszelkich starao, aby nasza ocena, opinia i nasze stanowisko 
było uzasadnione, maksymalnie merytoryczne a minimalnie polityczne”. Komentarz 
dziennikarki z offu: „Zdaniem lubelskich pracodawców Krzysztof Żuk najlepiej zna się 
na zarządzaniu dlatego to właśnie on powinien zadbad o rozwój miasta, reformę 
urzędu i współpracę z firmami z Lubelszczyzny. Swoją decyzję pracodawcy podjęli po 
przeprowadzonych prawyborach i debatach gospodarczych z udziałem wszystkich 
kandydatów, jednocześnie podkreślają, że w wyborze nie kierowali się sympatiami 
politycznymi”. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-01 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-02 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-03 Komitet 
Wyborczy SLD 

Kampania 
zwiększa tempo - 

dotyczy SLD 
(10.:38) 

01:14 Pozytywna Lokalni działacze SLD - kandydaci na radnych Torunia otrzymali poparcie posła 
Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke. Janusz Zemke uważa, że SLD ma szansę na 
bardzo dobry wynik do sejmiku województwa, mówi, że kujawsko-pomorskie 
powinno lepiej wykorzystywad swoje członkostwo w Unii. Dodaje: "ja namawiam 
silnie, żeby się - że tak powiem - zdecydowad na umocnienie przedstawicielstwa 
naszego regionu w Brukseli". 
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Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-04 Komitet 
Wyborczy SLD 

Wsparcie dla 
kandydatów od 
Wenderlicha, 

potem konwencja 
(11:33) 

00:39 Pozytywna Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich zaapelował o wsparcie kandydatów S LD w 
Toruniu: "Wierzę, że suma tych głosów, które zdobędziecie, pokaże, że SLD znowu jest 
w Toruniu olbrzymią wartością". Wenderlich odwiedził lodowisko, gdzie spotkał się ze 
sportowcami, którzy zdecydowali się wystartowad w wyborach z listy SLD. Potem 
wziął udział w konwencji w jednym z okręgów wyborczych w Toruniu. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-05 Komitet 
Wyborczy SLD 

Lider wśród 
kandydatów 

- Napieralski w 
Bydgoszczy 

(8:46) 

01:46 Pozytywna Podczas wizyty w Bydgoszczy Grzegorz Napieralski udzielił wsparcia lokalnym  
kandydatom SLD: Janowi Szopioskiemu i Łukaszowi Chojnackiemu. Obrazy pokazują 
Napieralskiego zachęcającego do głosowania na lokalny komitet. Prócz Napieralskiego 
widad także innych działaczy Sojuszu: Wenderlicha i Zemke, którzy swoją obecnością 
wspierają bydgoskich kandydatów. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-06 Komitet 
Wyborczy SLD 

Konwencja PO 
(5:54) 

01:41 Negatywna Podczas konwencji PO wypowiedź posła PO Tomasza Lenza z Torunia, który 
negatywnie ocenia rządy SLD, chwaląc kadencję PO: "To były cztery lata naprawiania 
po rządach lewicy". 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-06 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Konwencja PO 
(5:54) 

01:41 Pozytywna Podczas konwencji PO, w trakcie której zaprezentowano program dla województwa 
kujawsko-pomorskiego, pojawili się i zabrali głos liderzy z poziomu centralnego - 
marszałek Grzegorz Schetyna i minister Radosław Sikorski. Obraz bez głosu - 
kandydaci na prezydentów i do sejmików województwa pozują do zdjęd z wyżej 
wymienionymi politykami. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-06 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Konwencja PO 
(5:54) 

01:41 Negatywna Negatywna wypowiedź ministra Radosława Sikorskiego o PiS "Tam, gdzie nasi 
konkurenci szukają spisków, my szukamy funduszy dla naszego wkładu na inwestycje 
europejskie. To jest różnica". 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-0 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-01 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-02 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-03 KWW Macieja 
Kobylioskiego 

Spór o Aquapark 
w Słupsku 

02:53 Negatywna Materiał przedstawia spór między radnymi PO i PiS-u a prezydentem Słupska 
Maciejem Kobylioskim w sprawie budowy Aquaparku. Największe spory dotyczą tego, 
ile ma kosztowad inwestycja, bo miasto już ma 12-milionową dziurę w budżecie. 
Prezydent miasta, który, nie zważając na głosy opozycji, podpisał jednak umowę o 
Aquaparku. PO i PiS oficjalnie nie sprzeciwiają się budowie, ale krytykują 
Kobylioskiego, że w tak ciężkiej sytuacji budżetu decyduje się na inwestycję. Obie 
partie widzą w tym działanie pod wyborców. Wskazują też na brak środków na 
późniejsze utrzymanie Aquaparku, szacując, że miasto będzie musiało każdego roku 
dokładad do niego 5 mln złotych. W obronie prezydenta i Aquaparku stają radni 
lewicy, wytykają Platformie i PiS-owi niekonsekwencję, przypominając, że oba 
ugrupowania jeszcze kilka dni temu krytykowały prezydenta, że miasto pieniądze 
przejada, nie wydając na inwestycje.  
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Panorama 
Gdaosk 

2010-11-03 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Iwona Guzowska 
zachęcała w 
Słupsku do 

głosowania na 
Zbigniewa 

Konwioskiego 

00:50 Pozytywna Iwona Guzowska - posłanka PO, mistrzyni świata w boksie, zachęcała w Słupsku do 
głosowania w wyborach samorządowych na Zbigniewa Konwioskiego. Według niej 
kandydat najlepiej zadba o sport w mieście: "Wiem, że Zbyszek bardzo walczy, żeby 
powstała tutaj hala treningowo-sportowa z zapleczem". 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-04 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Stanisław Cora - 
kandydat na 
prezydenta 

przestrzega przed 
możliwością 
drastycznego 
zmniejszenia 

wpływów do kasy 
miejskiej 

00:59 Negatywna Stanisław Cora - kandydat na prezydenta Gdaoska i popierający go Bogdan Lis 
przestrzegają przed możliwością drastycznego zmniejszenia wpływów do kasy 
miejskiej. Zdaniem Lisa to wina PO: "Próbuje się zabrad z tego terenu dwie silne firmy, 
które przynoszą dochody dla miasta: Energę i Lotos i robi to właśnie Platforma 
Obywatelska, która rządzi". 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-05 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-06 KW Platforma 
Obywatelska RP 

SLD nawołuje do 
niezaśmiecania 

miasta 
przedwyborczymi 
plakatami (2:47) 

 

01:13 Negatywna Politycy SLD uważają, że to plakaty PO w najwyższym stopniu zaśmiecają miasto, 
ponieważ są rozlepiane i ustawiane w pobliżu znaków drogowych i sygnalizacji 
świetlnej. Wypowiedź Jolany Banach: "wyrażamy najwyższe oburzenie tym, że 
Platforma zwróciła się do Straży Miejskiej oraz do policji o ochronę plakatu". 
 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-07 KW Platforma 
Obywatelska RP 

W Malborku 
odbyła się lokalna 

konwencja PO 
(5:35) 

01:42 Pozytywna Dziennikarz w zapowiedzi przywołuje słowa marszałka pomorskiego Mieczysława 
Struka chwlącego burmistrza Malborka Andrzeju Rychłowskim,  pod którego rządami 
Malbork zmienił się bardziej niż w czasie trzech poprzednich kadencji. Dziennikarz 
dodaje, że Struk wspomniał także o cywilizacyjnym skoku, jaki wg niego właśnie 
dokonuje się na Pomorzu. Szef PO na Pomorzu Sławomir Nowak, obecny na konwencji 
przypomina sukcesy inwestycyjne regionu. Jego wypowiedzi spotykają się z aplauzem 
uczestników. Spotkanie uświetnił występ kaszubskiej kapeli. Obecni na konwencji 
klaszczą w rytm regionalnej muzyki. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-07 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kampania w 
Sopocie (7:17) 

00:22 Pozytywna Kandydaci z KW PO i KWW Samorządnośd Sopot zaprezentowali się swoim wyborcom 
w niecodzienny sposób - na sportowo. Wzięli udział w turnieju piłkarskim, były też 
pokazy samochodów rajdowych i oglądanie transmisji wyścigu Formuły 1 na 
telebimach. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-07 KWW 
Samorządnośd 

Sopot 

Kampania w 
Sopocie (7:17) 

00:22 Pozytywna Uzasadnienie j.w. 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-01 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 
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Informacje 
Lubuskie 

2010-11-02 - - - - - 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-03 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Marszałek Sejmu 
w Zielonej Górze 

(00:48) 

01:09 Pozytywna Relacja z wizyty marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny w woj. lubuskim, który podczas 
wizyty w Zielonej Górze udzielił poparcia kandydatom PO walczącym w wyborach 
samorządowych. W reportażu zwraca uwagę dośd duża obecnośd lokalnych polityków 
PO występujących w otoczeniu marszałka, podczas zwiedzania szpitala i centrum 
sportowego. Głos dziennikarza informuje, że centrum powstało dzięki staraniu 
lokalnych polityków PO. Potwierdza to wypowiedź Elżbiety Polak, wicemarszałek 
województwa lubuskiego kandydatki na prezydenta Zielonej Góry: "Ja pamiętam 
jeszcze w 2003 roku, gdy przygotowywałam ofertę, taką promocyjną miasta, to tam 
właśnie wśród inwestycji ten obiekt już był zaplanowany". Dziennikarz informuje 
również, że politycy PO liczą, że przed pierwszą turą wyborów bezpośredniego 
wsparcia udzieli im premier Tusk i minister sprawiedliwości Kwiatkowski. 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-03 KWW Jędrzejczak 
- Gorzów XXI w. 

Prezydent 
wmurowuje 

i otwiera (03:47) 

01:54 Pozytywna Materiał informuje o szeregu inwestycji, które w najbliższym czasie mają się 
rozpocząd lub zakooczyd w Gorzowie. W otwarciu większości z nich będzie brał udział 
prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak. 3 listopada 2010 wmurował aż dwa 
kamienie węgielne. Jeden z nich na budowie lokali socjalnych, drugi na budowie 
stadionu. Koocząc reportaż, dziennikarz informuje widzów o planach prezydenta: "Do 
19 listopada prezydent Tadeusz Jędrzejczak będzie miał ręce pełne pracy, już niedługo 
otwarte będzie boisko Orlik (...), ale boiska to nie wszystko, bo otwarte będą także 
ulice [wymienia nazwy]". 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-04 - - - - - 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-05 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-06 - - - - - 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-07 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Poparcie dla 
Krystyny 

Sibioskiej (09:01) 

00:44 Pozytywna Gorzów odwiedzili europosłowie Jarosław Wałęsa i Artur Zasada, udzielając poparcia 
Krystynie Sibioskiej, kandydatce na prezydenta miasta. 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-01 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-02 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 
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Aktualności 
Katowice 

2010-11-03 KWW Forum 
Samorządowe i 

Piotr Uszok 

Spalona 
inwestycja 

03:40 Negatywna Teza zawarta w materiale: Władze miast wchodzące w skład Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego skompromitowały się tym, że nie dopełniły formalności, które 
pozwoliłyby na uzyskanie dofinansowania ze środków UE (592 mln zł) na 
wybudowanie spalarni śmieci.  Dziennikarz w studiu: "Spalona inwestycja. Pół miliarda 
złotych z Brukseli nie dla województwa Śląskiego. (...)Śmierdzący problem pozostaje, 
Unia Europejska już grozi karami, a my pytamy, kto posprząta ten bałagan". Głos z 
offu:” inwestycja była promowana przez prezydentów największych miast śląskiej 
aglomeracji. (...) Były zapowiedzi, obietnice, dziś jest wielkie zaskoczenie." Piotr 
Uszok, prezydent Katowic: "No nie spodziewałem się tego. Terminy zostały 
przedłużone, aczkolwiek musimy mied świadomośd, że to są bardzo skomplikowane 
procesy związane z wielkim oporem społecznym, z protestami." Materiał kooczy 
wypowiedź dziennikarza stojącego na tle hałdy śmieci: "Fetor śmieci zalegających na 
śląskich wysypiskach będzie przyprawiał o mdłości gminy, bo za odpady przyjdzie 
płacid wysokie kary. Nowoczesna spalarnia śmieci miała byd pokazem siły 
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Pokazała jednak metropolitalny bałagan i 
słabośd tych, którzy mieli budowad potęgę aglomeracji". 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-04 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Spotkania z 
wyborcami 

02:17 Pozytywna Wsparcie Eugeniusza Kłopotka dla kandydatów PSL w Katowicach. Kłopotek: "Tu jest 
jeszcze duży potencjał dla PSL, dotychczas niewykorzystany. Może i dlatego, że nie 
dawaliśmy mieszkaocom dużych miast szansy głosowania na PSL". 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-05 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-06 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-07 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-01 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-02 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-03 Komitet 
Wyborczy SLD 

Wybory 
samorządowe 

00:11 Pozytywna Zapowiedź: "Grzegorz Napieralski *...+ poparł kandydatów SLD na prezydentów, 
burmistrzów i wójtów w Łódzkiem." 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-03 Komitet 
Wyborczy SLD 

Wybory 
samorządowe 

- SLD 

00:58 Pozytywna Napieralski namawiał do głosowania na kandydatów SLD: "Nasi kandydaci, nasze 
kandydatki, którzy wygrają w wyborach samorządowych *...+ jako sprawę 
priorytetową właśnie wezmą pod uwagę budowę przedszkoli i budowę żłobków". 
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Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-04 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wybory 
samorządowe 

2010 - PiS 

00:38 Pozytywna Kampanię wyborczą Witolda Waszczykowskiego na prezydenta Łodzi i kandydatów na 
radnych  wspiera Antoni Macierewicz, poseł i szef komisji do zbadania katastrofy 
smoleoskiej: "Pan Witold Waszczykowski jest jednym z najwybitniejszych polskich 
dyplomatów i polityków zajmujących się sprawami zagranicznymi i, szczerze mówiąc, 
inne miasta mogą zazdrościd wam takiego obywatela". 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-04 KWW Zbigniewa 
Pęśko 

Kampania 
plakatem stoi 

01:21 Negatywna Relacja o nielegalnym rozwieszeniu na drzewach plakatów wyborczych Zbigniewa 
Pęśko. 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-05 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Bilingi prezydenta 
Tomaszowa 

Mazowieckiego 
w trakcie urlopu 

02:10 Negatywna Informacja o opłacie za telefon służbowy prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego 
ubiegającego się o reelekcję. Zapowiedź: "Sprawa bulwersuje tym bardziej, że to 
opłata (24 tys. zł) za jeden miesiąc, którego połowę prezydent Rafał Zagozdon spędził 
na urlopie za granicą". Prezydent odmówił komentarza. 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-05 Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 
samorządowe 

Hanna 
Zdanowska, PO 

00:28 Pozytywna Wsparcie dla kandydatki PO na prezydenta Łodzi. Dziennikarz: "Hannę Zdanowską (...) 
poparł Wiesław Urbaoski, współorganizator strajków studenckich". 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-05 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wybory 
samorządowe 

- PiS 

00:27 Pozytywna Informacja o poparciu dla kandydatów PiS w Łodzi. Zapowiedź: "Poseł Prawa i 
Sprawiedliwości Adam Hofman promował młodych kandydatów w wyborach 
samorządowych w Łodzi". 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-06 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wybory 
samorządowe 

- PiS 

01:42 Pozytywna Poparcie Jarosława Kaczyoskiego dla kandydata na prezydenta Łodzi Witolda 
Waszczykowskieg podczas wizyty w Łodzi. "To jest człowiek, który jak żaden z 
obecnych kandydatów, ale także tych, którzy tu już kiedyś rządzili, jest w stanie podjąd 
wielki wysiłek zmierzający do tego, aby historię Łodzi wykorzystad dla jej przyszłości" - 
mówi Kaczyoski. Kandydat prezentuje hasło swojej kampanii "Praca i sprawiedliwośd", 
oraz krytykuje obecne rządy, które doprowadziły do stagnacji w Polsce. 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-06 atforma 
Obywatelska RP 

Wybory 
samorządowe 

- PO 

01:56 Pozytywna Poparcie przedstawicieli rządu dla kandydatów PO w Łodzi. Podczas konwencji 
samorządowej PO w Łodzi kandydatkę PO na prezydenta Łodzi popierają ministrowie 
zdrowia i sprawiedliwości: Ewa Kopacz i Krzysztof Kwiatkowski. Jedenastu 
kandydatów na prezydentów miast w woj. łódzkim przedstawia Cezary Grabarczyk, 
minister infrastruktury. 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-06 Komitet 
Wyborczy SLD 

Zadyma w Łodzi 
- kampania 

wyborcza SLD 

00:48 Pozytywna Wsparcie wicemarszałka Sejmu Jerzy Wenderlicha dla kandydata SLD na prezydenta 
Dariusza Jooskiego. Zdaniem kandydata Łódź potrzebuje nowoczesnej spalarni 
odpadów, Wenderlich: "Pan prezydent Dariusz Jooski wyrasta na jednego z głównych 
ekspertów w Polsce od spalarni, na których można jeszcze zarabiad". 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-07 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 
samorządowe 

- PO 

01:06 Pozytywna Walczący o reelekcję włodarze Łodzi przedstawiani są jako gospodarni i skuteczni: nie 
dośd, iż już dużo zrobili, to nie zamierzają na tym poprzestad.  Głos z offu: "Do tej pory 
władze województwa wydały miliard złotych na drogi i infrastrukturę. Marszałek 
Fisiak obiecuje, że dzięki kolejnym inwestycjom uda się przyciągnąd kolejnych 
inwestorów". Fisiak: "Sądzimy, że dzięki tym nakładom powstanie około tysiąca 
hektarów obszaru, gdzie mogą byd budowane nowe zakłady pracy". 
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Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-07 KW Nasz Dom 
Polska- 

Samoobrona 
Andrzeja Leppera 

 

Wybory 
samorządowe 
- Samoobrona 

00:41 Pozytywna Wsparcie szefa Samoobrony dla kandydatów tej partii: "Andrzej Lepper przyjechał 
dzisiaj do Łodzi na spotkanie z kandydatami Samoobrony na samorządowców". 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-07 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 
samorządowe 
- Artur Dunin, 

kandydat PO na 
prezydenta 

Zgierza 

00:36 Pozytywna Informacja o zorganizowaniu bezpłatnych badao dla mieszkaoców przez kandydata 
PO na prezydenta Zgierza. Głos z offu: "Poseł PO Artur Dunin, kandydat na prezydenta 
Zgierza, zorganizował bezpłatne badania dla mieszkaoców miasta". AZ relacji wynika, 
że z badao skorzystało wiele osób, cieszyły się zainteresowaniem. 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-01 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-02 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-03 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-04 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-05 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-06 Komitet 
Wyborczy SLD 

Wsparcie 
Grzegorza 

Napieralskiego 
dla kandydatów 

SLD 

02:37 Pozytywna Grzegorz Napieralski podczas wizyty w regionie poparł kandydata na burmistrza 
Jarocina Mikołaja Kostkę. 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-07 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-01 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-02 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Program 
kandydata 
Krzysztofa 
Zaremby 

 

00:30 Negatywna Kandydat PiS na prezydenta Szczecina Krzysztof Zaremba krytycznie wypowiada się o 
swoich kontrkandydatach: "nierealne w tej kadencji są plany obiecywane, obiecanki 
przez obydwu kandydatów Platformy Obywatelskiej - pana Krzystka i pana 
Litwioskiego - o budowie nowego stadionu". 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-02 KWW Krzystka 
Piotra "Szczecin 

dla Pokoleo" 

Program 
kandydata 
Krzysztofa 
Zaremby 

00:30 Negatywna Uzasadnienie j.w.  
Ani Krzystek, ani Litwioski  nie mają możliwości odeprzed zarzutów Krzysztofa 
Zaremby. Piotr Krzystek jest kandydatem niezależnym i urzędującym prezydentem, a 
Arkadiusz Litwioski kandydatem PO. 
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Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-03 KWW Krzystka 
Piotra "Szczecin 

dla Pokoleo" 

Hasła wyborcze 
Piotra Krzystka 

00:37 Pozytywna Materiał o geście KWW Krzystka Piotra "Szczecin dla Pokoleo", który zamierza 
zrezygnowad z części billboardów przeznaczonych na kampanię wyborczą  
i przeznaczyd pieniądze fundacji "Szkoła pod Żaglami" na naprawę masztów Chopina i 
pobyt załogi w porcie. Wypowiedź Krzystka: "zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy 
na wsparcie fundacji "Szkoła pod Żaglami" (...). Do takiego samego gestu zachęcamy 
inne komitety wyborcze w Szczecinie". Wypowiedź dziennikarza: "w sumie KWW 
Krzystka przekaże "Szkole pod Żaglami" 5 tysięcy złotych". 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-04 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Program 
wyborczy 

komitetu "Lepszy 
Koszalin" 
(12:02) 

00:28 Negatywna Niezależny kandydat na prezydenta Koszalina Artur Wezgraj apeluje o równe 
traktowanie komitetów wyborczych przez urzędników ratusza. Twierdzi, że 
odmówiono mu odpłatnego wynajęcia sali w szkole na spotkanie z wyborcami. Mówi: 
"Domagamy się już w tej chwili nie tego, żebyśmy mogli wynajmowad, tylko żebyśmy 
mogli korzystad na takich samych warunkach jak pan kandydat Jedlioski". 
Dziennikarka dopowiada, że zdaniem Wezgraja kandydat PO organizuje w szkołach 
spotkania i nie płaci za nie. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-06 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Lewandowski 
przyjechał 
wesprzed 
kampanię 
Arkadiusza 

Litwioskiego 
(18:12) 

00:49 Pozytywna Janusz Lewandowski, unijny komisarz do spraw budżetu przyjechał do Szczecina, aby 
wesprzed Arkadiusza Litwioskiego w staraniach o fotel prezydencki. Zagrzewał też 
kandydatów PO do walki. 

Kronika 
Szczecin 

 

2010-11-07  - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-02 KW Czesława 
Małkowskiego 

Pierwszy sondaż 
wyborczy w 

wyborach na 
urząd prezydenta 

miasta Olsztyn 

01:57 Pozytywna Materiał podaje wyniki sondażu przedwyborczego Grzymowicz vs Małkowski. 
Informacja o poparciu dla Cz. Małkowskiego zaczyna się od słów dziennikarki z offu: 
"Zdaniem politologów zaskakująco dobry wynik osiągnął Czesław Jerzy Małkowski". 
Główny bohater seksafery, który w wyniku referendum został odwołany z funkcji 
prezydenta Olsztyna, w materiale prezentowany jest jako jeden z liderów w wyścigu 
wyborczym. Tylko jego wynik w sondażu jest komentowany, mimo że obecny 
prezydent (Grzymowicz) uzyskał ponad dwukrotnie wyższe poparcie. Dodatkowo, 
sondażowy wynik Małkowskiego zilustrowany jest komentarzem Wojciecha 
Szalkiewicza, politologa z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Olsztyna im. prof. 
Tadeusza Kotarbioskiego na temat kandydatury Czesława Jerzego Małkowskiego: "Te 
wyniki spraw sądowych pokazały, że te zarzuty, przynajmniej gospodarcze, które mu 
stawiano, są nietrafione, nie znalazły odbicia w dokumentach czy też w faktach, no i 
tu może działad tak zwany syndrom ofiary". 
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Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-03 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Są szanse, że 
województwo 

warmiosko-
mazurskie 
dostanie 

dodatkowe 
pieniądze 

z UE 

01:23 Pozytywna Materiał dotyczy konferencji, w czasie której samorządowcy podsumowali 
wykorzystanie dotacji unijnych w województwie. Podczas zapowiedzi reportażu 
widzimy podpis: "Jest nieźle!". Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmiosko-Mazurskiego nie jest zagrożony. Wypowiada się kandydatka na fotel 
radnego KW PSL - Urszula Pasławska: "Brakuje nam około 50 mln zł do certyfikacji. To 
znaczy, że możemy z pełną odpowiedzialnością potwierdzid, że województwo 
warmiosko-mazurskie weźmie udział w podziale dodatkowych pieniążków".Widzimy 
kadry z remontowanego szpitala, na pierwszym planie łóżeczko dla dziecka. Jedna z 
ostatnich wypowiedzi dziennikarza: "Co cieszy - z RPO korzystają praktycznie 
wszyscy". 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-04 Komitet 
Wyborczy SLD 

SLD idzie po 
władzę (9:05) 

01:54 Pozytywna Materiał relacjonuje przyjazd europosła SLD Bogusława Liberadzkiego do Olsztyna w 
celu wsparcia kandydatów jego partii, w szczególności kandydata na urząd prezydenta 
Olsztyna Marcina Kulaska. Liberadzki łączy kampanię wyborczą z wykonywaniem 
obowiązków europarlamentarzysty - oprócz przedstawiania postulatów wyborczych 
otwiera również biuro poselskie w Olsztynie. Zapowiedź dziennikarki ze studia: 
"Sojusz Lewicy Demokratycznej zadbał o to, żeby o partii było głośno. (…) Przy okazji 
tej wizyty profesor Bogusław Liberadzki jako były minister transportu mówił o 
nieudanej reformie kolei, która prowadzi do upadku PKP i obiecywał, że jeśli SLD 
dojedzie do władzy, to się zmieni". Ciąg dalszy komentarza dziennikarki: "profesor 
Liberadzki przyznał, że wizyta w regionie nieprzypadkowo zbiegła się z wyborami 
samorządowymi. Oficjalnie poparł dr. Marcina Kulaska na prezydenta Olsztyna".  

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-05 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Marsz 
protestacyjny 
pielęgniarek w 

Giżycku 
(1:02) 

01:29 Negatywna Materiał dotyczy marszu protestacyjnego pielęgniarek i położnych, które domagają 
się podwyżki płac. Problem dotyczy szpitala w Giżycku. Dyrektorem szpitala jest 
kandydat KW PO RP Krzysztof Paternoga. Z reportażu dowiadujemy się, że dyrektor 
nie może dojśd do porozumienia ze związkami zawodowymi. Przedstawicielka 
pielęgniarek zarzuca mu, że ten nie chce rozmawiad z protestującymi. W koocowej 
części materiału pojawia się informacja, że Paternoga złożył rezygnację ze stanowiska 
dyrektora. W zapowiedzi w studio słyszymy: "Spór zbiorowy na ten temat trwa w 
tamtejszym szpitalu już ponad rok". Wypowiedź przedstawicielki pielęgniarek na 
zebraniu: "Dyrektor z nami nie chce rozmawiad, (...) twierdzi, że funduszy nie ma, to 
do kogo my mamy pójśd?". Komentarz z offu: "Zarząd powiatu giżyckiego jeszcze w 
tym miesiącu chce powoład nowego dyrektora szpitala, obecny złożył rezygnację". 
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Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-05 KW Elbląski 
Dobry Samorząd 

Wybory 
samorządowe 

- szybkie pozwy, 
szybkie wyroki: 

Elbląg 
(7:12) 

01:18 Negatywna Kandydat KW Elbląski Dobry Samorząd Henryk Słonina przegrał proces w sądzie. 
Słonina domagał się sprostowania informacji, jakie rzekomo rozgłosił o nim jego 
kontrkandydat do stanowiska prezydenta Elbląga.Relacja dziennikarki z offu: "Henryk 
Słonina żądał sprostowania informacji. Chodziło o wypowiedź Witolda Gintowt-
Dziewałtowskiego, w której miał powiedzied, że Henryk Słonina został skreślony z SLD, 
bo nie płacił składek. Miał także powiedzied, że Henryk Słonina prosił SLD o wsparcie 
w kampanii wyborczej. Obecny prezydent Elbląga Henryk Słonina twierdzi, że sam 
wycofał się z SLD, a o wsparcie nigdy nie prosił. Elbląski sąd odrzucił wniosek Słoniny, 
uzasadniając, że nawet jeśli takie słowa padły z ust Dziewałtowskiego, to nie wpłynęły 
na wizerunek Henryka Słoniny w oczach wyborców". 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-05 KWW Nasz 
Olsztyn i KWW 

Wołkowicz Piotr 

Wybory na 
wokandzie: 

Olsztyn (8:30) 

01:26 Negatywna Materiał dotyczy zaskarżenia w sądzie odmów rejestracji list kandydatów, z jakimi 
spotkały się 3 komitety wyborcze. Wszystkie skargi sąd odrzucił. Wypowiedź 
dyrektorki delegatury krajowego biura wyborczego w Olsztynie: "Wada tkwiła w tym, 
że komisje wyborcze zakwestionowały wykazy poparcia". Komentarz dziennikarza z 
offu: "A chodziło o listy z podpisami, nie na wszystkich kartkach pojawiły się bowiem 
dane kandydatów, dlatego sąd odrzucił skargę Komitetu Wyborczego Wyborców 
Piotra Wołkowicza dotyczącą rejestracji jednej z list w gminie Sorkwity oraz Komitetu 
Wyborczego Wyborców Nasz Olsztyn". Fakt niedopełnienia wymogów formalnych 
świadczy o braku staranności lub nieznajomości prawa przez osoby pracujące na rzecz 
komitetu wyborczego, zatem świadczy źle o samym  komitecie. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-06 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Jacek Kurski 
zachęcał do 

głosowania na 
Jerzego Wilka, 
kandydata PiS 

w wyborach na 
prezydenta 

Elbląga 
(2:20) 

01:47 Negatywna Jacek Kurski wspiera kandydata PiS (Jerzego Wilka) w wyborach samorządowych w 
Elblągu oraz krytykuje Platformę Obywatelską. Krytyka odnosi się do prezydenta 
Gdaoska, Pawła Adamowicza, który do Elbląga wysłał swojego zastępcę. Zapowiedź 
dziennikarki ze studia: „A początkowo w debacie z kandydatem PO *Grzegorzem 
Nowaczykiem+ miał się spotkad prezydent Gdaoska Paweł Adamowicz, ale z powodu 
jego choroby przyjechał wiceprezydent. I do tego właśnie nawiązał Jacek Kurski, który 
zachęcał w Elblągu do głosowania na Jerzego Wilka, kandydata Prawa i 
Sprawiedliwości do fotela prezydenta miasta”. Dziennikarka, relacjonująca z offu 
spotkanie z Kurskim, w zapowiedzi mówi: „na początku konferencji europoseł 
zaznaczył, że popierany przez niego kandydat równie mocno stawia na współpracę 
Elbląga z Gdaoskiem, jak kandydat PO”. Wypowiedź Kurskiego:„wyrazem tego miała 
byd wizyta spektakularnego prezydenta Pawła Adamowicza i skooczyło się, jak kooczy 
się przeważnie z deklaracjami kandydatów Platformy Obywatelskiej- mocni w gębie, a 
słabi w działaniu i pan prezydent Adamowicz do Elbląga nie przyjechał”.  
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Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-06 KW Prawo 
i Sprawiedliwośd 

Jacek Kurski 
zachęcał do 

głosowania na 
Jerzego Wilka, 
kandydata PiS 

w wyborach na 
prezydenta 

Elbląga 
(2:20) 

01:47 Pozytywna Uzasadnienie j.w. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-01 KWW Rafała 
Dutkiewicza 

Kwesta na 
pomnik 

01:06 Pozytywna Rafał Dutkiewicz pokazany zostaje na cmentarzu w czasie kwesty na rzecz pomnika 
polskich profesorów zamordowanych przez hitlerowców. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-02 Komitet 
Wyborczy SLD 

Skanowanie 
archiwum (7:33) 

02:10 Pozytywna Poparcie Grzegorza Napieralskiego dla lokalnego kandydata. 
 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-04 KWW Rafała 
Dutkiewicza 

  Pozytywna Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz, zostaje pokazany jako osoba wspierająca 
digitalizację archiwum, finansowaną w połowie z pieniędzy miasta. Materiał pokazuje, 
jak Dutkiewicz inauguruje pracę nowoczesnego skanera, który będzie używany do 
digitalizacji obiektów trójwymiarowych: "Maszyna rozpoczęła pracę od uniesionego w 
górę palca prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza" - komentuje głos z offu, a w 
tym samym czasie kamera pokazuje uśmiechniętego prezydenta przy skanerze. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-05 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wybory 2010 - 
PiS powraca do 

pomysłu budowy 
Muzeum Ziem 

Zachodnich (9:50) 

00:46 Pozytywna Wsparcie Michała Kazimierza  Ujazdowskiego dla Dawida Jackiewicza - kandydata PiS 
na prezydenta Wrocławia. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-05 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Ubiegający się o 
prezydenturę w 
Legnicy poseł PO 
Mikulicz dostał 

poparcie szefów 
okolicznych gmin 

i miast (10:36) 

00:41 Pozytywna Ubiegający się o urząd prezydenta Legnicy Janusz Mikulicz ma poparcie szefów 
większości okolicznych gmin i miast m.in. dlatego, że poparł władze lokalne w 
protestach przeciwko budowie kopalni odkrywkowej. Nie jest to poparcie szczególnie 
znanych osobistości, ale fakt, iż komitet jest popierany przez dużą częśd lokalnych 
władz rzutuje pozytywnie na jego wizerunek. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-07 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010 
- rada marszałka 

Schetyny 
(3:18) 

01:33 Pozytywna Poparcie marszałka Grzegorza Schetyny dla kandydatów Platformy Obywatelskiej. 
Zapowiedź: "«Słuchajcie ludzi, wtedy wygracie» to rada marszałka Sejmu dla 
kandydatów Platformy Obywatelskiej walczących o mandaty radnych w dolnośląskim 
sejmiku, radzie miejskiej Wrocławia oraz powiecie wrocławskim". 
Grzegorz Schetyna: "Przy tych wyborach pamiętajmy też o ludziach, bo jeżeli dajemy 
im indywidualny głos, jeżeli głosujemy na ludzi, to dajemy im mandat na cztery lata i 
nie chciałbym byd świadkiem przez te cztery lata złych rzeczy i robienia polityki w 
samorządzie, bo to Platforma Obywatelska jest gwarantem, że polityki w samorządzie 
nie będzie". 
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Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-02 Platforma 
Obywatelska RP i 

KWW Krzystka 
Piotra "Szczecin 

dla Pokoleo" 

Program 
kandydata 
Krzysztofa 
Zaremby 

00:13 Negatywna Kandydat PiS na prezydenta Szczecina krytycznie wypowiada się o swoich 
kontrkandydatach. Zaremba mówi: "nierealne w tej kadencji są plany obiecywane, 
obiecanki przez obydwu kandydatów Platformy Obywatelskiej - pana Krzystka i pana 
Litwioskiego – o budowie nowego stadionu". Ani Krzystek, kandydat niezależny, ani 
Arkadiusz Litwioski kandydat PO, nie mają szansy odeprzed zarzutów.  

Kronika 
Szczecin 

2010-11-03 KWW Krzystka 
Piotra "Szczecin 

dla Pokoleo" 

Hasła wyborcze 
Piotra Krzystka 

00:37 Pozytywna Materiał o geście KWW Krzystka Piotra "Szczecin dla Pokoleo", który zamierza 
zrezygnowad z części billboardów przeznaczonych na kampanię wyborczą  
i przeznaczyd pieniądze fundacji "Szkoła pod Żaglami" na naprawę masztów Chopina i 
pobyt załogi w porcie. Wypowiedź Krzystka: "zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy 
na wsparcie fundacji "Szkoła pod Żaglami" (...). Do takiego samego gestu zachęcamy 
inne komitety wyborcze w Szczecinie". Wypowiedź dziennikarza: "w sumie KWW 
Krzystka przekaże "Szkole pod Żaglami" 5 tysięcy złotych". 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-04 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Program 
wyborczy 

komitetu "Lepszy 
Koszalin" (12:02) 

00:28 Negatywna Niezależny kandydat na prezydenta Koszalina Artur Wezgraj apeluje o równe 
traktowanie komitetów wyborczych przez urzędników ratusza. Twierdzi, że 
odmówiono mu odpłatnego wynajęcia sali w szkole na spotkanie z wyborcami. Mówi: 
"Domagamy się już w tej chwili nie tego, żebyśmy mogli wynajmowad, tylko żebyśmy 
mogli korzystad na takich samych warunkach jak pan kandydat Jedlioski".  
Dziennikarka dopowiada, że zdaniem Wezgraja kandydat PO organizuje w szkołach 
spotkania i nie płaci za nie. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-06 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Lewandowski 
przyjechał 
wesprzed 
kampanię 
Arkadiusza 

Litwioskiego 
(18:12) 

00:49 Pozytywna Janusz Lewandowski, unijny komisarz do spraw budżetu przyjechał do Szczecina, aby 
wesprzed A. Litwioskiego w staraniach o fotel prezydencki. Zagrzewał też kandydatów 
PO do walki. 

Kurier Opolski 2010-11-02 KW Mniejszośd 
Niemiecka i KW 

Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 
samorządowe 
- Artur Dunin, 

kandydat PO na 
prezydenta 

Zgierza 

00:36 Pozytywna Materiał o problemach Huty Małapanew w Ozimku. Komentarz: „Było źle, teraz, 
według władz Ozimka, huta wychodzi z impasu”. Urzędujący burmistrz Ozimka  Jan 
Labus z KW Mniejszośd Niemiecka mówi o poprawie sytuacji huty. Zaprzeczają temu 
pracownicy. Na koniec nie związana z tematem informacja o burmistrzu Janie Labusie. 
Dziennikarz „Ostatnio o Ozimku zrobiło się głośno, ale nie z powodu sukcesów. 
Burmistrz miasta został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu”. Ten sam burmistrz, 
który chwilę wcześniej wypowiadał się pod nazwiskiem, teraz pokazany z zasłoniętą 
twarzą  jako oskarżony. Komentarz: „Sprawa trwa, nie wpływa jednak na pewno 
pozytywnie na wizerunek całej gminy”. (Jan Labus nie startował w wyborach, już 
wcześniej  Mniejszośd Niemiecka cofnęła mu rekomendację, Z KW Mniejszośd 
Niemiecka starował Marek Korniak, który wybory wygrał.) 
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Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Kurier Opolski 2010-11-03 KW Mniejszośd 
Niemiecka i KW 

Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Samorząd 2010 
Twój wybór: 

Gorzów Śląski 

03:23 Negatywna Materiał jest krytyczną opinią o jakości zarządzania gminą. Rozpoczyna się od 
obrazów zdewastowanych lub zaniedbanych ławek, stadionu i uliczek. W materiale 
przytaczane są wypowiedzi mieszkaoców, którzy narzekają na brak rozrywek 
kulturalnych i miejsc spacerowych. Głos z offu: "A mieszkaocy zauważają, że nie ma 
nawet miejsca, gdzie można by było spokojnie pospacerowad". Gdy burmistrz 
opowiada o pracach remontowych, które odbywają się w parku i amfiteatrze, głos z 
offu kontruje: "A jeszcze bardziej przyziemne sprawy niż amfiteatr w gminie nie 
zostały załatwione". Chodzi o kanalizację, która obejmuje tylko częśd gminy. 
Wypowiedzi urzędników poprzedzone są komentarzem z offu: "Urzędnicy nie 
ukrywają, że kładzenie rur kanalizacyjnych w gminie to dla nich duże wyzwanie". 

Kurier Opolski 2010-11-03 KW 
Stowarzyszenie 
Samorządowe 
Porozumienie 

Prawicy 

Zdaniem 
Rzecznika Praw 

Dziecka burmistrz 
Brzegu złamał 

prawo 

02:18 Negatywna Burmistrz Huczyoski jest oskarżony o łamanie prawa przez Rzecznika Praw Dziecka 
(burmistrz miał nakazad dyrektorom przedszkoli rozwiązad umowy z rodzicami dzieci 
niezameldowanych w Brzegu). W materiale opinia rzecznika jest poparta opinią 
kuratora oświaty, który zgadza się z zarzutami  pod adresem burmistrza. 

Kurier Opolski 2010-11-03 KW Platforma 
Obywatelska RP i 

KWW 
Obywatelski 

Komitet 
Samorządowy 

Podróże z 
kalendarzem 

01:53 Negatywna Krytyka decyzji władz lokalnych o systemie parkowania samochodów w dni parzyste i 
nieparzyste. Komentarz  z offu: "Jak ważny jest kalendarzyk w życiu kierowcy, 
przekonują się wszyscy, którzy chcą zaparkowad na tej ulicy". Wypowiedzi 
mieszkaoców: "Bo ja się gubię, kiedy są parzyste dni, a kiedy nieparzyste. Trzeba by z 
kalendarzem chodzid cały czas". Komentarz z offu: "Pomysł się nie sprawdził i ma 
stanąd na tym, o czym od początku mówili mieszkaocy ul. Powstaoców". Wypowiedź 
mieszkaoca: "Zostaną zlikwidowane te absurdalne znaki w dni parzyste i nieparzyste". 

Kurier Opolski 2010-11-04 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Strażacy z Lewina 
nie dostaną 

nowego wozu 

01:52 Negatywna Burmistrz Lewina Brzeskiego Anna Twardowska (PO) nie dotrzymała słowa i nie 
przeznaczyła pieniędzy na nowy wóz strażacki. Przewodniczący Rady Miejskiej:  „Co 
jest ewidentnym, no, takim oszustwem ze strony pani burmistrz”. Burmistrz: „Po 
prostu na koncie nie ma pieniędzy. My nie mamy wpływu na to, że planowane 
dochody są inne od rzeczywistych”. Komentarz: „Nadzieje na nowy wóz przepadły. 
Strażacy liczą, że nadzieje te wrócą. 

Kurier Opolski 2010-11-04 KWW Nasza 
Gmina Zawadzkie 

Samorząd 2010 
Twój wybór: 
Zawadzkie 

03:40 Negatywna Krytyka działao władz samorządowych. Burmistrz Stachowski z KWW Nasza Gmina 
Zawadzkie nie potrafi rozwiązad problemów gminy. Nie ma pomysłu na to, jak 
zapewnid miejsca pracy (przyciągnąd inwestorów), ociąga się  z zapewnieniem 
rozrywek i budową kanalizacji. Pomysł na zastąpienie hutnictwa budową 
infrastruktury turystycznej oceniony jest jako niewystarczający. 

Kurier Opolski 2010-11-05 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Rozprawy 
wyborcze 

- pierwsza częśd 
materiału (00:55) 

01:12 Negatywna Relacja z procesu dwóch kandydatów. Radny Jaki wygrał przed sądem spór z radnym 
Jarosławem Trębaczem, który podczas miejskiej sesji miał powiedzied, że radny Jaki 
nie prowadził kontroli w MZD. Jarosław Trębacz przepraszał Jakiego. 
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Kurier Opolski 2010-11-05 KWW Postęp            
i Rozwój 

Rozprawy 
wyborcze 

- druga częśd 
(02:08) 

01:06 Negatywna Wójt Skarbimierza Andrzej Pulit przegrał sprawę w sądzie przeciwko swojemu 
wyborczemu przeciwnikowi Dariuszowi Nawrockiemu. Komentarz offu: "Sąd odrzucił 
większośd zarzutów, między innymi ten o niegospodarności wójta. Zakazał jednak 
Dariuszowi Nawrockiemu rozpowszechniania informacji, jakoby gmina nie 
pozyskiwała pieniędzy pomocowych i nie prowadziła działao promocyjnych. Pulit musi 
również zapłacid 1200 zł za adwokata Nawrockiego". 

Kurier Opolski 2010-11-05 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Echa konferencji 
PIS (04:46) 

02:10 Negatywna Materiał w początkowej części jest neutralny. Zarzuty radnych PIS związane z 
nierozsądnym zadłużaniem się miasta i regionu są zestawione z  uspakajającymi 
wypowiedziami rządzących członków Platformy Obywatelskiej. Później dochodzi 
wypowiedź Beaty Szydło, wiceprezes PiS-u, która wspiera zarzuty swoich partyjnych 
kolegów pod adresem władz Opola: "To jest jedno podstawowe pytanie - czy 
zostawiamy następcom taką sytuację, że oni będą również mogli sięgnąd po środki 
unijne, czyli wziąd kredyty inwestycyjne, żeby dalej inwestycje realizowad, czy my już 
wyczerpaliśmy te pulę i ci ludzie niech tylko spłacają". 

Kurier Opolski 2010-11-05 KWW 
Spółdzielców 

"Mała Ojczyzna" 

Samorząd 2010 
Twój Wybór: 

Strzelce Opolskie 
(06:56) 

03:49 Negatywna Krytyka obecnych władz samorządowych koncentrująca się wokół problemu 
wzmożonego ruchu w Strzelcach Opolskich i braku perspektyw na budowę obwodnicy 
w najbliższym czasie. Zapowiedź: "Miasto rozjeżdżają tiry i nic nie wskazuje na to, by 
sytuacja uległa zmianie, a będzie jeszcze gorzej po wprowadzeniu opłat za 
autostradę". Krytyce poddane są rozwiązania zaproponowane przez rządzących: 
Komentarz z offu: "Władze postawiły na budowę lokalnych dróg (...), ale takie 
rozwiązania, zamiast oczekiwanych efektów, przyniosły protesty mieszkaoców. Ludzie 
nie chcieli, żeby przez spokojną dzielnicę przebiegał tranzyt". W materiale pojawia się 
szereg wypowiedzi niezadowolonych mieszkaoców: "Ta droga to jest taka proteza 
nieskuteczna" i członków opozycji: "To jest kuriozum, że tak powiem.(...)" Komentarz 
z offu: "Opozycja zarzuca władzy samorządowej nieskutecznośd. Jan Chabraszewski: 
"Nie zbudowała żadnej rady nacisku, nie wywarła wpływu na Krajową Radę Dróg    i 
Autostrad, żeby taką obwodnicę wybudowad". Materiał zakooczony jest 
pesymistyczną wizją przyszłości: po wprowadzeniu opłat za autostradę kierowcy będą 
jeździd przez Strzelce Opolskie. 

Kurier Opolski 2010-11-06 Komitet 
Wyborczy SLD 

Forszpan: 
Kampania z 

promocji 

00:12 Negatywna Teza zawarta w materiale: KW SLD prowadzi kampanię w sposób nieuczciwy, 
wykorzystując materiał promocyjny sponsorowany przez Unię do promocji własnego 
kandydata. Zapowiedź: "Znów kampania za unijne pieniądze (...), tym razem 
niemoralna promocja w wykonaniu SLD". 

Kurier Opolski 2010-11-06 KW Mniejszośd 
Niemiecka 

Kampania z 
promocji (00:49) 

00:06 Negatywna Komitet Mniejszości Niemieckiej pojawia się jedynie w zapowiedzi, ale w negatywnym 
kontekście nielegalnego korzystania z pieniędzy unijnych. Zapowiedź: "Najpierw 
rządząca regionem Platforma Obywatelska i Mniejszośd Niemiecka, później w 
niektórych powiatach PIS, teraz SLD". 

Kurier Opolski 2010-11-06 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kampania z 
promocji (00:49) 

00:06 Negatywna Uzasadnienie j.w. 
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Kurier Opolski 2010-11-06 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Kampania z 
promocji (00:49) 

00:06 Negatywna Uzasadnienie j.w. 

Kurier Opolski 2010-11-06 Komitet 
Wyborczy SLD 

Kampania z 
promocji (00:49) 

02:24 Negatywna Materiał pokazujący jak kandydaci SLD promują się za unijne pieniądze. Piotr Mielec, 
kandydat SLD do rady miasta, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
pojawia się w tekście sponsorowanym promującym wydanie unijnych funduszy na 
bezpłatny kurs na pilota wycieczek. Jacek Suski, dyrektor Opolskiego Urzędu Pracy, 
który zapłacił firmie publikującej wywiad z Mielcem przyznaje: „W tym przypadku 
doszło do pewnego nadużycia”. Koordynator projektu tłumaczy, że jego realizacja 
miała się rozpocząd w lipcu, ale umowę dofinansowania otrzymali w październiku i 
dlatego ogłoszenie ukazało się dopiero teraz. Wypowiedź kandydata SLD na 
prezydenta Opola, pochodząca z połowy października: „Niegodziwością i 
niewłaściwym zachowaniem w kampanii wyborczej jest to, żeby wykorzystywad do 
celów prywatnych środki unijne”, zderzona zostaje z nową wypowiedzią odnoszącą 
się do przedstawionego zarzutu: „Przeprowadzimy męską rozmowę na temat 
standardów, które obowiązują w SLD i na tym się skooczy, a niech mieszkaocy ocenią 
takie zachowanie i tyle”. 

Kurier Opolski 2010-11-06 KWW "Milenium" Twardy argument 
wójta (19:59) 

00:48 Pozytywna Pogodny materiał o wójcie Tułowic. W całym materiale pokazywane są na zmianę 
ujęcia drewnianej maczugi i uśmiechniętego wójta. Zapowiedź: "Od fotela go nie 
oderwą, chyba że siłą. Wójt Tułowic na niepokornych petentów i kontrkandydatów 
ma sposób. Pod jego ręką jest zawsze maczuga z kolcami. Niech tylko który podskoczy 
wójtowi". Głos z offu: "Na widok takiego instrumentu wójta podwładni są potulni jak 
baranki. Jak urok osobisty władzy nie pomaga, zawsze pod ręką jest maczuga. To dar z 
niemieckiego miasta partnerskiego. Wójt, z pochodzenia góral, dobrze wie, jak macha 
się nie tylko ciupagą. Z takim atrybutem ani opozycja, ani kontrkandydat wójtowi nie 
groźni". 

Kurier Opolski 2010-11-06 KW Mniejszośd 
Niemiecka 

Samorząd 2010 
Twój Wybór: 

Bierawa 
(09:44) 

02:30 Negatywna Materiał ukazuje problemy i niedociągnięcia obecnych władz Bierawy. Rozpoczyna się 
od wypowiedzi niezadowolonych mieszkaoców: "Tutaj chodnika nie było nigdy, tu", 
"Tiry jeżdżą jak szalone", "Ludzie chodzą, auta jadą, to jednak jest również i może jakiś 
wypadek się stad". Komentarz z offu dodaje: "Tymczasem władze na razie spierają się, 
w jakiej kolejności budowad chodniki". Kolejnym problemem gminy jest kanalizacja. 
Mieszkaniec jednego z nieskanalizowanych obszarów mówi: "Wylewamy szambo na 
własne podwórko". Głos z offu komentuje: "Rządzący biją się w piersi, ale twierdzą, że 
brak kanalizacji w niektórych miejscach to nie ich wina". Problemem w gminie jest 
także brak boisk sportowych. Wypowiedzi  młodych chłopców o tym, jak cały czas 
grają na suchym piachu, konkluduje głos z offu: "Młodzi piłkarze z Solarni nie mają 
boiska w zasięgu ręki. Może kolejni rządzący nie potraktują ich z buta i wybudują 
miejsca do kopania piłki z prawdziwego zdarzenia".  
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Kurier Opolski 2010-11-06 KW Bierawskiej 
Koalicji 

Samorząd 2010 
Twój Wybór: 

Bierawa 
(09:44) 

02:30 Negatywna Uzasadnienie j.w. 

Kurier Opolski 2010-11-06 KWW dla rozwoju 
gminy Bierawa 

Samorząd 2010 
Twój Wybór: 

Bierawa 
(09:44) 

02:30 Negatywna Uzasadnienie j.w. 

Kurier Opolski 2010-11-06 KWW Lepsze 
Jutro 

Samorząd 2010 
Twój Wybór: 

Bierawa 
(09:44) 

02:30 Negatywna Uzasadnienie j.w. 

Kurier Opolski 2010-11-07 KWW Niezależni Kandydat 
podszywa się pod 
znanego polityka 

(00:36) 

02:08 Negatywna Ryszard Galla, kandydat na prezydenta Opola (KWW Niezależni), podszywa się pod 
posła Ryszarda Gallę, licząc że uzyska więcej głosów. Dziennikarz: „Jeden jest znanym 
posłem, drugi kandyduje na fotel prezydenta Opola. O ile pierwszy się nie ukrywa, 
drugi unika rozgłosu jak ognia. (...) Nie znajdziemy jego zdjęcia nawet na stronie 
internetowej. Przed dziennikarzami ucieka. (...) Galla, ten kandydujący, liczy, że 
społeczeostwo pomyli go z Ryszardem Gallą posłem i na tym zbije swój kapitał”. Poseł 
Galla, rozbawiony: „Nie każdemu psu Burek na imię. Każdy może startowad”. 
Telefonuje do swojego imiennika, kandydata: „Pytam jak tam leci, jak tam 
kampania?" Galla, kandydat: „Mam nadzieję, panie pośle, że kłopotu nie robię panu. 
(...) Nigdy, panie pośle, nie podszywałem się pod pana”. Dziennikarz ujawnia, jak 
dotarł do kandydata: „Podaliśmy się za doręczycieli i idziemy z przesyłką do pana 
Ryszarda". Kandydat, wyraźnie zaskoczony: „To bardzo nieładnie, co robicie teraz”. 
Komentarz: „Nieładnie to się chyba jednak pan kandydat zachowuje. A może gdyby 
tak pokazał społeczeostwu swoje oblicze, to i głosów byłoby więcej”. 

Kurier Opolski 2010-11-07 KW Mniejszośd 
Niemiecka 

Spór o wodę 
w Prószkowie 

(08:48) 

02:25 Negatywna Radny Tadeusz Ślepieoczuk twierdzi, że władze Prószkowa naraziły mieszkaoców na 
niebezpieczeostwo, celowo zatajając przed nimi informacje o skażeniu wody 
bakteriami coli. Tadeusz Ślepieoczuk: "Jestem przekonany o stworzeniu zagrożenia 
życia i zdrowia mieszkaoców". Po zacytowaniu odpowiedniego paragrafu kodeksu 
karnego głos z offu uspokaja: "(...) Zarazy chyba jednak nie będzie. Do akcji 
intensywnie wkroczył Sanepid". Dalej widz dowiaduje się, że zagrożenie minęło i woda 
jest znowu zdatna do picia.  Na koniec głos z offu informuje: "Zarówno radny 
Ślepieoczuk, jak i burmistrz (...) ubiegają się o reelekcję, ale to chyba w całej sprawie 
nie ma, jak się wydaje, większego znaczenia". 

Wiadomości 2010-11-03 Komitet 
Wyborczy SLD 

Kogo wybieramy? 02:41 Pozytywna Kampanię KW SLD wspiera prezes partii Grzegorz Napieralski. 
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Wiadomości 2010-11-04 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wewnętrzne 
tarcie 

01:41 Negatywna Materiał dotyczy konfliktu w łonie PiS. Zapowiedź dziennikarza: "Czy w PiS-ie może 
dojśd do rozłamu? I czy zmiana szefa partii jest w ogóle możliwa? Mówi się o wojnie i 
liczeniu szabel. Chodzi o tych, którzy byliby gotowi odejśd". Obszerny fragment 
zajmuje sprawa wywiadu Jolanty Kluzik-Rostowskiej dla "Wprost", w którym wyraziła 
gotowośd do ewentualnej rywalizacji ze Zbigniewem Ziobro o przywództwo w partii. 
Komentarz Jarosława Kaczyoskiego: "Kto w trakcie wyborów wszczyna 
wewnątrzpartyjną awanturę bez najmniejszych podstaw, bo nigdy nie mówiłem o 
swojej dymisji, ten ponosi odpowiedzialnośd". Komentarz dziennikarza kooczący 
materiał: "Zamiast o tym, co mówi PiS, znów mówi się o PiS-ie. I znów politycy tej 
partii się przekonują, że naczelna zasada PR-u, że nieważne co mówią, byle nie 
przekręcili nazwiska, w polityce się nie sprawdza" 

Wiadomości 2010-11-05 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Syndrom 
wykluczenia 

(0:49) 

04:52 Negatywna Materiał dotyczący wykluczenia z partii dwóch posłanek PiS-u: Elżbiety Jakubiak oraz 
Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Kluzik-Rostkowska: "Decyzja komitetu politycznego PiS o 
wyrzuceniu nas jest niezrozumiała, wystawia złe świadectwo kulturze politycznej tej 
partii i jest dowodem na brak umiejętności prowadzenia wewnętrznej debaty". Marek 
Migalski: "PiS zamienia się tak naprawdę w fundusz emerytalny Jarosława 
Kaczyoskiego i Zbigniewa Ziobro. Czyli w organizację, która będzie czerpad co roku 30 
milionów z budżetu paostwa i nigdy, przenigdy nie stanie się partią rządzącą". 
Komentarz dziennikarza: "Najbliższe wybory samorządowe za niespełna trzy tygodnie, 
pytanie czy taka decyzja na finiszu kampanii nie zatrzęsie sondażami". 

Wiadomości 2010-11-06 Komitet 
Wyborczy SLD 

Politycy w drodze 
po głosy 

02:32 Pozytywna Udział przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego w kampanii KW SLD. 

Wiadomości 2010-11-06 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Politycy w drodze 
po głosy 

02:32 Pozytywna Udział liderów PO Grzegorza Schetyny oraz Radka Sikorskiego w kampanii KW PO RP. 
 

Wiadomości 2010-11-06 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Politycy w drodze 
po głosy 

02:32 Pozytywna Udział przewodniczącego PiS Jarosława Kaczyoskiego w kampanii KW PiS. 

Wiadomości 2010-11-07 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Forszpan: Przed 
wyborami (0:35)) 

00:24 Negatywna Dziennikarz: "Zbigniew Ziobro przekonywał, że nie szykuje się do przejęcia władzy w 
partii". Zbigniew Ziobro: "Kiedy słucham te bajeczki dla małych dzieci, które 
opowiadają Joasia i pani Ela Jakubiak, to jestem naprawdę zdumiony". A działacze PiS 
ze Śląska zapraszają Joannę Kluzik-Rostkowską na konwencję. Joanna Kluzik-
Rostkowska: "Skoro podtrzymują zaproszenia, to uważają, że w dalszym ciągu, mimo 
decyzji komitetu politycznego, mogę się przydad". 

Wiadomości 2010-11-07 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Zapowiedź: 
Zaproszenie 

mimo 
wykluczenia 

(1:26) 

00:19 Negatywna Dziennikarz zapowiada: „Komitet polityczny PiS jednogłośnie zdecydował o usunięciu 
z partii Joanny Kluzik-Rostkowskiej i Elżbiety Jakubiak, ale działacze partii tak 
jednomyślni jednak nie są". 
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Wiadomości 2010-11-07 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Zapowiedź: 
Zaproszenie 

mimo 
wykluczenia 

(1:45) 

02:23 Negatywna Materiał dotyczy wykluczenia dwóch posłanek PiS, pokazuje PiS jako partię skłóconą, 
zagrożoną rozpadem. W materiale wypowiadają się  dwie strony konfliktu, które 
wzajemnie komentują zachowania adwersarzy. Zbigniew Ziobro: "Kiedy słucham te 
bajeczki dla małych dzieci, które opowiadają Joasia i pani Ela Jakubiak, to jestem 
naprawdę zdumiony. (...) Nikt nigdy nie jest w stanie, nie był i nie będzie, sterowad 
Jarosławem Kaczyoskim". Joanna Kluzik-Rostkowska: "Drogi Zbyszku, czy bajką jest 
fakt, że jako jeden z 13 członków komitetu politycznego zagłosowałeś za wyrzuceniem 
mnie z partii? No, przecież to jest fakt". Dziennikarz dopowiada: "Co dalej? Czy 
poparcie lokalnych działaczy PiS dla wykluczonych posłanek, może grozid rozłamem?".  
Materiał kooczy się komentarzem: "Zbigniew Ziobro tłumaczy, że partia musiała 
wykluczyd posłanki także po to, by media przestały wreszcie zajmowad się sytuacją 
wewnętrzną w PiS-ie. Tyle, że teraz o PiS-ie mówi się jeszcze więcej, i chyba 
niekoniecznie tak, jak sam PiS tego by chciał". 

Panorama 2010-11-02 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 
samorządowe 

02:25 Pozytywna Wsparcie kandydatki KW PO RP Renaty Szczepaoskiej przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. 

Panorama 2010-11-02 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wybory 
samorządowe 

02:25 Negatywna W obrębie KW PiS w regionie wewnętrzne spory dotyczące listy kandydatów, w 
wyniku których w ostatniej chwili, w niewyjaśnionych okolicznościach, został 
wykreślony Mieczysław Kras. Sam niedoszły kandydat wypowiada się: "Pani Lucyna 
Malec o godzinie 14.00 w piątek z tych list wyrzuciła 8 osób, wsadzając na te listy 
siedem swoich, wśród nich swoją córkę i zarejestrowała te listy".  

Panorama 2010-11-03 KW Platforma 
Obywatelska RP i 
KWW Wyborców 

Miasta i gminy 
Brześd Kujawski 

Prezent radnych 
Torunia 

01:55 Pozytywna Materiał poświęcony sprzedaży kurii lokalu na Starówce z 99-% rabatem. Za ten 
negatywnie oceniany w materiale pomysł odpowiedzialny jest prezydent miasta. W 
tym świetle pozytywnie przedstawieni są radni sprzeciwiający się temu pomysłowi. 
Komentarz dziennikarza: "Przeciwko pomysłowi prezydenta Torunia udzielenia 99% 
bonifikaty zagłosowało tylko dwóch radnych. Pytają, dlaczego prezydent nie 
zaproponował preferencyjnych warunków sprzedaży także innym instytucjom". Jeden 
z radnych Jarosław Najberg: "To bardzo duża przesada, szczególnie w okresie 
przedwyborczym. Uważam, że jest to kupowanie głosów za publiczne pieniądze, co 
jest skandalem". 

Panorama 2010-11-03 KWW Michała 
Zaleskiego Czas 

Gospodarzy 

Prezent radnych 
Torunia 

01:55 Negatywna Uzasadnienie j.w. 
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Panorama 2010-11-03 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Kampania w toku 02:21 Negatywna Pierwszą częśd materiału zajmuje przedstawienie konfliktu wewnątrz PiS, który może 
negatywnie wpłynąd na wizerunek KW PiS. Komentarz dziennikarza: "Do spięd 
dochodzi już nie tylko pomiędzy kandydatami z różnych partii, ale też i wewnątrz 
ugrupowao." Wypowiedź Z, Ziobry: "Nie ma nic gorszego jak prowadzenie tego 
rodzaju sporów i dyskusji poprzez media, a nie ma gorszego momentu do 
prowadzenia tego rodzaju sporów, jak momentu tuż przed wyborami 
samorządowymi". Dalsza częśd komentarza dziennikarskiego: "Media donoszą, że po 
ewentualnej klęsce PiS w wyborach samorządowych, Kaczyoski ustąpi miejsca 
młodszym politykom, a o władzę w partii powalczą Ziobro i Kluzik-Rostkowska." 
Wypowiedź Kluzik-Rostkowskiej: "Jeśli ktoś tutaj powinien ponosid odpowiedzialnośd 
za wynik wyborów samorządowych, na pewno jest to Zbigniew Ziobro". 

Panorama 2010-11-03 KWW Jacka 
Majchrowskiego 

i Komitet 
Wyborczy SLD 

Kampania w toku 02:21 Pozytywna W materiale pokazany jest Napieralski popierający kandydatów SLD. Komentarz 
dzienikarza: "Priorytetem dla kandydatów SLD jest narodowy plan budowy żłobków i 
przedszkoli. Projekt ustawy w tej sprawie w przyszłym tygodniu trafi do laski 
marszałkowskiej". Wypowiedź Napieralskiego: "Nasi kandydaci, nasze kandydatki, 
którzy wygrają w wyborach samorządowych na wójtów, burmistrzów i prezydentów, 
jako jedną z najważniejszych kwestii, jako sprawę priorytetową właśnie wezmą pod 
uwagę budowę przedszkoli i budowę żłobków". W ostatniej części materiału w 
pozytywnym świetle przedstawiony jest prezydent Majchrowski: "Nowe perspektywy 
przed policją otworzył urzędujący prezydent Krakowa. Jacek Majchrowski wręczył dziś 
kluczyki do nowych samochodów operacyjnych komendy miejskiej dla poprawy 
bezpieczeostwa". 

Panorama 2010-11-04 Komitet 
Wyborczy SLD 

Wybory 
samorządowe 

02:16 Pozytywna Zapowiedź prezenterki: "Chod na razie nie obowiązują parytety, to każde z ugrupowao 
stara się o płci pięknej pamiętad. Najlepiej w statystyce wypada SLD, najgorzej PSL". 
W dalszej części komentarz dziennikarza: "Przoduje SLD. 40 proc. wszystkich list 
wyborczych zajmuje płed piękna". Pojawia się także wypowiedź Wojciecha 
Olejniczaka: "Na 109 kandydatów do rady miasta aż 49 to kobiety - blisko 50 proc., 
jest to pod tym względem najmocniejsza lista w Polsce". Podsumowując, mimo tego, 
że różnice w procentowym udziale kobiet na listach wyborczych nie są aż tak 
drastyczne (najmniejszy udział kobiet jest na listach PSL - 27,5 proc.,  czyli 12,5 proc. 
mniej niż SLD), zajmowane przez SLD pierwsze miejsce w tym rankingu jest 
kilkakrotnie podkreślone. 

Panorama 2010-11-05 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Poza PIS 02:56 Negatywna Całośd materiału poświęcona jest wyrzuceniu z partii Joanny Kluzik-Rostkowskiej i 
Elżbiety Jakubiak. Przytoczona jest wypowiedź Andrzeja Halickiego z PO: "To na 
pewno oznacza tyle, że nie jest otwarty na taką wewnętrzną dyskusję. Myślę, że to 
jest to wbrew interesowi PiS, że Jarosław Kaczyoski postępuje bardzo egoistycznie, 
niezgodnie z interesem formacji, niezgodnie też z oczekiwaniami własnych 
wyborców". 

Panorama 2010-11-05 Komitet 
Wyborczy SLD 

Kampania 
przyśpiesza 

02:00 Pozytywna Kampanię wyborczą KW SLD w województwie kujawsko-pomorskim wspiera Grzegorz 
Napieralski. 
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Panorama 2010-11-06 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Polityczne 
seppuku? (01:07) 

02:03 Negatywna Zapowiedź prezentera: "Zdaniem wielu polityków Prawo i Sprawiedliwośd, 
wykluczając z partii dwie znane posłanki, strzeliło sobie samobójczego gola". 
Zapowiedź prezentera: "Większośd Polaków - 56 proc. - źle oceniła usunięcie z Prawa i 
Sprawiedliwości Kluzik-Rostkowskiej i Jakubiak. Co piąty uznał tę decyzję za dobrą. 
Natomiast politycy uważają, że wyrzucenie posłanek osłabi pozycję PiS-u wobec 
innych partii". W materiale, obok przytaczanych wyników badao sondażowych oraz 
wypowiedzi wyrzuconych posłanek, pojawiają się szczególnie krytyczne wobec PiS-u i 
Kaczyoskiego wypowiedzi polityków innych partii. Jarosław Kalinowski, PSL: "Jarosław 
Kaczyoski będzie straszony przez świętej pamięci brata Lecha Kaczyoskiego. 
Naprawdę te osoby - i Ołdakowski, i Ela Jakubiak to są najbliżsi współpracownicy, 
związani bardzo z nieżyjącym Lechem Kaczyoskim". Jarosław Gowin, PO: "Ja uważam, 
że to jest początek politycznego kooca Prawa i Sprawiedliwości, że to jest takie 
polityczne harakiri i ta partia już nigdy nie wróci do władzy". 

Panorama 2010-11-07 KW Platforma 
Obywatelska 

Wyborcze 
preferencje 

01:26 Pozytywna Grzegorz Schetyna wspiera kampanię KW PO RP. 

Panorama 2010-11-07 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Wyborcze 
preferencje 

 

01:26 Pozytywna Waldemar Pawlak wspiera kampanię KW PSL. 

Panorama 2010-11-07 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wyborcze 
preferencje 

01:26 Pozytywna Jarosław Kaczyoski wspiera kampanię KW PiS. 

Panorama 2010-11-07 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wyborcze 
preferencje - 

kandydaci/formy 
promocji 

00:28 Negatywna W materiale poświęconym różnym formom promocji kandydatów pojawia się 
informacja o wpadce sztabu Gronkiewicz-Waltz. Komentarz dziennikarza: "Z kolei 
prezydent Warszawy przygotowała plakat wyborczy z błędem ortograficznym." 

Panorama 2010-11-07 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Jak w 
Wilkowyjach 

01:08 Pozytywna Materiał poświęcony rywalizacji wyborczej między dotychczasowym wójtem gminy 
Duszniki a nową kandydatką, Dorotą Tułodziecką-Adams, która niedawno wróciła do 
Dusznik ze Stanów Zjednoczonych. Ze względu na pewne podobieostwa, pojawiają się 
odniesienia do serialu Ranczo. Obecny wójt związany z PSL sprzeciwia się tym 
porównaniom. Dziennikarz: "Porównania do Wilkowyj go denerwują, bo rzeczywistośd 
w gminie jest zgoła odmienna." Wypowiedź Woropaja: "Bezrobocie jest w granicach 
pięciu procent. Nie mamy takiej ławeczki, mieszkaocy nie piją tego  sławnego wina czy 
też piwa pod sklepem." Dalszy komentarz dziennikarza jest zdecydowanie przychylny 
dla Woropaja: "Wójt ma też sukcesy, na przykład laur gospodarności dla najlepszej 
gminy wiejskiej w Polsce." Wypowiedzi mieszkaoców: "Ja jestem Polka od urodzenia, 
kocham naszą ojczyznę i będę głosowad za Polakami" oraz innego mieszkaoca wsi: 
"No wie pan, ja jej bliżej nie znam." Na zakooczenie pojawiają się ironiczne odwołania 
do innego "kandydata zza Oceanu" - Stana Tymioskiego. 

Panorama 2010-11-07 KW "Nowoczesna 
Gmina" 

Jak w 
Wilkowyjach 

01:08 Pozytywna Uzasadnienie j.w. 
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Teleskop 
Poznao 

2010-11-06 Komitet 
Wyborczy SLD 

Wsparcie 
Grzegorza 

Napieralskiego 

02:37 Pozytywna Grzegorz Napieralski odwiedził region, a w kinie "Echo" poparł kandydata na 
burmistrza Jarocina Mikołaja Kostkę. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-01 
do 

2010-11-07 

    Brak uzasadnieo pozytywnych i negatywnych w podanym czasie. 
 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-06 Komitet 
Wyborczy SLD,  
KW Platforma 

Obywatelska RP 
oraz 

KW Wolnośd i 
Praworządnośd 

 

Wzmożona 
przedwyborcza 

aktywnośd 
kandydatów na 

prezydenta 
Warszawy 

01:57 Negatywna Materiał o prezydencie Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz. Teza: aktywnośd 
polityków wzrasta tylko przed wyborami. Komentarz dziennikarki: „W grafiku pani 
prezydent kolejny ciężki dzieo. 10:30, Targówek, Hanna Gronkiewicz-Waltz otwiera 
ogródek jordanowski. Półtorej godziny później już we Włochach bierze udział w 
uroczystościach w nowym kompleksie sportowym”. Wojciech Jabłooski, specjalista od 
marketingu politycznego: „Coraz więcej z nas orientuje się, że ta gra przedwyborcza to 
jest jedno wielkie oszustwo w dobrym peerelowskim stylu". Wypowiedź przechodnia: 
„Swoją drogą się nabieramy, bo rzeczywiście jest dużo, dużo więcej aktywności, ale 
bądźmy dobrej myśli, że to nie tylko w związku z tym, tylko że tak już będzie zawsze". 
Komentarz dziennikarki: „I chod jesteśmy za, to trudno w to uwierzyd”. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-05 Krzystek Piotr Program 
wyborczy 

Jędrzeja Wijasa 
(09:04) 

00:34 Negatywna Jędrzej Wijas - kandydat SLD na prezydenta Szczecina zarzuca obecnemu 
prezydentowi Piotrowi Krzystkowi rozdawanie majątku publicznego (chodzi o płyty 
granitowe, kamieo brukowy i kamienne krawężniki). Wijas mówi: "Szczególnie 
faworyzowanym podmiotem przez prezydenta miasta Szczecina są szczecioskie 
parafie rzymsko-katolickie". Dodaje, że Kościół w latach 2006-2009 dostał od miasta 
blisko 800 ton płyt. Wijas oczekuje od Krzystka wyjaśnienia sprawy, inaczej sprawę 
skieruje do prokuratury. Krzystek nie ma możliwości odparcia zarzutów. 

Kurier Opolski 2010-11-05 Zembaczyoski 
Ryszard 

Echa konferencji 
PIS (04:46) 

02:10 Negatywna Materiał w początkowej części jest neutralny. Zarzuty radnych PIS związane z 
nierozsądnym zadłużaniem się miasta i regionu są zestawione z  uspakajającymi 
wypowiedziami rządzących członków Platformy Obywatelskiej. Później jednak 
następuje wypowiedź Beaty Szydło, wiceprezes PIS-u, która popiera zarzuty swoich 
partyjnych kolegów pod adresem władz Opola: "To jest jedno podstawowe pytanie - 
czy zostawiamy następcom taką sytuację, że oni będą również mogli sięgnąd po środki 
unijne, czyli wziąd kredyty inwestycyjne, żeby dalej inwestycje realizowad, czy my już 
wyczerpaliśmy te pulę i ci ludzie niech tylko spłacają". 
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Panorama 2010-11-08 Komitet 
Wyborczy SLD, 
KW Platforma 

Obywatelska RP,  
KW Polskie 

Stronnictwo 
Ludowe 

Zapowiedź: 
Kampania 

wyborcza (9:53) 

02:40 Pozytywna Wielka polityka wkracza w kampanię samorządową - liderzy największych partii 
ruszają w teren wspierad swoje komitety, a ich działanie ma wpływ na atmosferę 
wokół wyborów samorządowych. Zapowiedź dziennikarki: "W kampanii wyborczej 
ruszyła pełna mobilizacja, wszyscy liderzy największych partii politycznych w terenie 
zabiegali dziś o głosy dla swoich kandydatów (...). Nie obyło się bez komentarzy na 
temat sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości (...)". Głos z offu: "Joanna Kluzik-
Rostkowska w wyborach samorządowych nie startuje (...). Ale to jej nazwisko w tej 
kampanii należy do najczęściej powtarzanych". Wypowiedź Rostkowskiej: 
"Kierownictwo PiS-u wymusiło na swoich członkach rezygnację z mojej współpracy, z 
mojego poparcia". Podsumowując, afera ta ma wpływ na toczącą się kampanię. W 
dalszej części materiałów pojawiają się migawki z terenu. Grzegorz Napieralski 
wspiera kampanię SLD w zachodniopomorskim. Głos z offu: "Grzegorz Napieralski, 
który spacerował z kandydatami SLD w zachodniopomorskim, na konferencji prasowej 
mówił o jutrzejszej Radzie Bezpieczeostwa Narodowego". Waldemar Pawlak wspiera 
kampanię SLD w Rzeszowie. Donald Tusk wspiera kampanię PO w Gdaosku. 

Panorama 2010-11-08 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Zapowiedź: 
Kampania 

wyborcza (9:53) 

02:40 Negatywna Uzasadnienie j.w. 

Panorama 2010-11-09 KW Prawo 
i Sprawiedliwośd 

Zapowiedź: 
Po wykluczeniu z 

PIS 

00:24 Negatywna Zapowiedź dziennikarza: "Kampania samorządowa Prawa i Sprawiedliwości wciąż w 
cieniu wykluczenia dwóch posłanek z partii. Czy powstanie PiS-bis? Według ostatniego 
sondażu, formację z Joanną Kluzik-Rostkowską na czele poparłaby 1/3 wyborców. 
Jarosław Kaczyoski w liście do działaczy PiS wyjaśnia powody wyrzucenia posłanek, 
pisząc, że kilka osób chciało zmienid władzę i charakter partii". 

Panorama 2010-11-09 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Po wykluczeniu z 
PIS 

01:10 Negatywna Teza materiału: Konflikt i możliwy rozłam w PiS nadają ton kampanii samorządowej 
tej partii. Komentarz z offu: "Paweł Poncyliusz znów angażuje się w kampanię. Ale nie 
przy boku Jarosława Kaczyoskiego, lecz w Poznaniu dyskutował z politykami PO  i 
SLD". Wypowiedź Pawła Poncyliusza: "Zastanawiam się nad tym, co mógłbym zrobid, 
aby Joanna Kluzik-Rostkowska i Elżbieta Jakubiak wróciły w szeregi Prawa i 
Sprawiedliwości, bo uważam, że to by było najlepsze rozwiązanie". Lewica krytykuje 
dwie największe partie, jednak krytyka ta, wyrażona w formie żartobliwej metafory, 
raczej nie wpływa negatywnie na wizerunek ww. partii.  

Panorama 2010-11-10 Komitet 
Wyborczy SLD, 
KW Platforma 

Obywatelska RP 

Zapowiedź: 
Kampania trwa 

(14:38) 

00:16 Negatywna Zapowiedź materiału o wyborach, a przede wszystkim o wpadkach dwóch 
kandydatów. Prezenterka: "W czasie tej kampanii wyborczej słowo "przepraszam" 
pada wyjątkowo często. Wczoraj za zdjęcie w hełmie z majtkami przepraszał kandydat 
PO na radnego w Bydgoszczy. Dziś za niefortunną wypowiedź przepraszał kandydat 
lewicy na prezydenta Kielc". 
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Panorama 2010-11-10 Komitet 
Wyborczy SLD, 
KW Platforma 

Obywatelska RP 

Kampania trwa 
(14:53) 

02:02 Negatywna Dużo miejsca w materiale zajmują dwie wpadki kandydatów w zbliżających się 
wyborach samorządowych. Komentarz dziennikarki:. Wpadki kandydatów Lewicy i 
PO. Dziennikarka: „Lewica ma nie lada problem w Kielcach. Zajmujący w sondażach 
drugie miejsce Jan Gierada we wtorkowej debacie kandydatów stwierdził, że 
homoseksualizm to choroba. Dziś przepraszał”. Wypowiedź kandydata, w której 
jednak słowo „przepraszam” nie pada: „W merytorycznej części swojego wystąpienia 
zwróciłem jedynie uwagę na fakt, że wspieranie stowarzyszeo promujących 
homoseksualizm nie może byd zadaniem finansowanym z budżetu gminy”. 
Komentarz: „SLD na razie nie wyciągnie konsekwencji wobec kandydata. Tak jak PO 
wobec Macieja Zegarskiego, szefa sztabu partii w Bydgoszczy, kandydata do rady 
miasta, a także doradcy ministra Sikorskiego. W internecie umieścił on swoje zdjęcie 
w wojskowym hełmie, na który nałożono prawdopodobnie stringi”. Ilustracja: zdjęcie 
hełmu ze stringami. 
 

Panorama 2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Panorama 2010-11-12 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Kłótnie w PiS 
(4:55) 

02:01 Negatywna Zapowiedź prezenterki: "Kłótni w PiS-ie ciąg dalszy. Jan Ołdakowski odchodzi z klubu. 
Paweł Poncyliusz wspiera kandydata PO w wyborach samorządowych". 

Panorama 2010-11-13 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

8 dni do wyborów 
samorządowych - 

temperatura 
rośnie (07:09) 

02:15 Pozytywna Waldemar Pawlak wspiera kampanię samorządową KW PSL we Wrocławiu. Głos z 
offu: "Szef ludowców chwalił z kolei Dolny Śląsk za potencjalne możliwości, dobre 
sąsiedztwo i za kandydatkę ludowców na prezydenta Wrocławia". Wypowiedź 
Pawlaka: "jeżeli chcesz, by coś zostało powiedziane, powiedz to mężczyźnie, jeśli 
chcesz, by zostało zrobione, powiedz to kobiecie". 

Panorama 2010-11-14 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Przed wyborami 
- uprawnienia i 
spory budżet, 
czyli co może 

samorząd (09:25) 

02:09 Negatywna Materiał porusza problem wykorzystywania przywilejów przez radnych na przykładzie 
Romana Sondeja z PiS. Głos z offu: "Gorzowski radny, Roman Sondej, jest 
jednocześnie kuratorem oświaty. Dwa lata temu zmieniająca się władza chciała go 
usunąd. Nie udało się, bo żeby zwolnid radnego, pracodawca musi uzyskad zgodę rady 
(...). Poza dietą czy darmowymi biletami, radni każdego szczebla mają także ten 
przywilej. W teorii jest tak, że rada może odmówid zwolnienia z pracy radnego, 
jedynie gdy praca publiczna koliduje z zawodową (...)". Lesław Nawacki z biura 
rzecznika praw obywatelskich: "Obecna sytuacja zdecydowanie w tej sprawie utrudnia 
możliwośd działania pracodawcy, który ma zastrzeżenia do pracownika, nie do 
radnego, do pracownika, do jego postawy". Głos z offu: "Pracodawca w odwoływaniu 
się od decyzji rady nie ma się do czego odnosid. Dlatego rzecznik praw obywatelskich 
zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, by przyjrzało się sprawie i 
poprosiło Sejm o zmianę przepisu". Michał Kulesza, twórca reformy samorządowej: 
"Takie spory muszą się kooczyd w sądzie, bo trudno liczyd, że same anioły funkcjonują 
zarówno wśród pracodawców, jak i wśród radnych". 
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Panorama 2010-11-14 Komitet 
Wyborczy SLD,  

KWW Wspólnota 
Samorządowa 

Nasze Miasto, KW 
Sądecki Dialog, 
KWW Łódzkie 
Porozumienie 
Obywatelskie 

Kuszenie 
wyborców 

(18:06) 

02:03 Negatywna Materiał w krytyczny sposób odnosi się do pomysłów wykorzystywania  seksu czy 
ciała w kampanii. Po zapowiedzi materiału, pokazana jest  strona internetowa 
Agnieszki Rupniewskiej, kandydatki z SLD z hasłem: "Proponuję Skuteczne, Efektywne, 
Kreatywne, Sumienne działanie", w którym pogrubione pierwsze litery przymiotników 
układają się w "Proponuję SEKS". Komentarz dziennikarki: "Na seks postawiła 
kandydatka do śląskiego sejmiku". I dalej: "postawił też kandydat na prezydenta Łodzi, 
dokładnie - na piękne dziewczyny, nie do kooca ubrane dziewczyny". Obraz: spot 
wyborczy kandydata Włodzimierza Tomaszewskiego z modelkami ubranymi w skąpa 
bieliznę i zasłaniającymi piersi tabliczkami z przekreślonymi łódzkimi inicjatywami 
kulturalnymi. Komentarz dziennikarki: "Kandydat Tomaszewski chciał zwrócid uwagę 
na nagą prawdę (tu pojawia się wtrącona wypowiedź Tomaszewskiego ze spotu: „o 
łódzkiej kulturze”. Kultura to pewnie ostatnie, co przychodzi na myśl wyborcom, gdy 
oglądają spot kandydata na prezydenta Łodzi". Kolejna ilustracja: billboard z leżącą 
kobietę w bikini. Dziennikarka: "To już Warszawa i, tak, tak, kandydatka na radną 
stołecznego Bemowa. *...+ Pani Katarzyna w kampanii postawiła na seks, by, jak sama 
mówi, zwrócid na siebie uwagę wyborców". Dziennikarka przedstawia kolejny 
przypadek:  "Wiceprezydent Nowego Sącza też o seksie, ale w sposób, bardziej, 
nazwijmy to, wysublimowany. Od niedawna wyborcy do poduszki mogą czytad tomik 
jego wierszy, w tym kilka erotyków, jak ten pod tytułem „Polki." materiał 
podsumowują krytyczne opinie specjalistów od wizerunku i komentarz autorki: 
"Odkryte nogi i opalone brzuchy bez wątpienia rozgrzewają tę kampanię. Zmrozid 
może jej wynik, jeśli okaże się, że podłożona wyborcom seksbomba będzie zwykłym 
niewypałem". 

Wiadomości 2010-11-08 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Forszpan: 
Wizyta odwołana 

00:18 Negatywna Dalszy ciąg zamieszania wokół wykluczenia dwóch posłanek z PiS. Forszpan: "Nici z 
wizyty Joanny Kluzik-Rostkowskiej na Śląsku. Tamtejszy PiS już nie chce jej wsparcia". 

Wiadomości 2010-11-08 KW Prawo Zapowiedź: 
Wycofane 

zaproszenie 

00:21 Negatywna Zapowiedź materiału poświęconego kolejnej odsłonie konfliktu wokół wyrzucenia 
dwóch posłanek. Prezenterka: "Zaproszona - wyproszona. Joanna Kluzik-Rostkowska, 
wbrew zapowiedziom, nie pojechała do Rudy Śląskiej, by wspierad kolegów ze swojej 
byłej partii. Zaproszenie odwołano. Była posłanka PiS-u twierdzi, że za wszystkim stało 
kierownictwo główne. Szef klubu PiS przekonuje, że ta decyzja nie była narzucona. Z 
kolei dla Jarosława Kaczyoskiego temat jest zamknięty". 
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Wiadomości 2010-11-08 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Wycofane 
zaproszenie 

03:16 Negatywna Kolejna odsłona afery wokół wykluczenia Rostkowskiej i Jakubiak pokazuje jej 
negatywne konsekwencje dla prowadzonej przez PiS kampanii samorządowej. 
Materiał otwiera komentarz dziennikarki: "Na pierwszy rzut oka konwencja PiS w 
Rudzie Śląskiej w niczym nie różni się od innych. Tyle że tu scenariusz zmienił się 
niemal w ostatniej chwili. Zabrakło Joanny Kluzik-Rostkowskiej". Pojawiają się 
wypowiedzi kandydatów ze Śląska. Kazimierz Myszur: "Na pewno to w jakiś sposób 
naszym kandydatom przysporzyło by pewnych procent głosów, no ale takie są 
scenariusze". Jarosław Wieszołek: "Żałuję - gdyby była, mógłbym osobiście 
podziękowad za udzielone poparcie". Następnie pojawia się wypowiedź Rostkowskiej: 
"Nie chcę stawiad swoich byłych - partyjnych, ale ciągle - kolegów i koleżanki w 
kłopotliwej dla nich sytuacji, bo niewątpliwie, chyba to nie będzie dla paostwa 
zaskoczeniem, mogłyby ich spotkad duże przykrości, gdyby podtrzymali to 
zaproszenie". Głos Rostkowskiej jest skontrowany przez wypowiedź Brudzioskiego. 
"To wszystko, co dzisiaj jest związane z aktywnością Joanny, Eli, jest takim medialnym 
fermentem, natomiast nie ma nic wspólnego z realnym wsparciem kampanii 
samorządowej". W materiale pojawiają się też spekulacje na temat dalszej drogi 
politycznej posłanek oraz tzw. liberałów z PiS. Rostkowska prosi o "jeszcze chwilę 
cierpliwości" w tej sprawie. 

Wiadomości 2010-11-09 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Byd albo nie byd 
(7:00) 

02:44 Negatywna Teza materiału: W Prawie i Sprawiedliwości zdania na temat usunięcia z partii 
posłanek Kluzik-Rostkowskiej i Jakubiak są podzielone. "Miało byd już tylko o kampanii 
i wyborach samorządowych, ale się nie udało. Prezes PiS, chod oficjalnie sprawy nie 
komentuje, pisze list do dołów partyjnych". List Kaczyoskiego: "Zachowanie 
wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości posłanek w pełni zweryfikowało słusznośd 
podjętych decyzji.  Okazało się, że ich obecnośd w naszych szeregach nie ma nic 
wspólnego z ich przekonaniami, że z łatwością i bez oporów wpisują się w 
antypisowską kampanię". Paweł Poncyliusz: „Zastanawiam się nad tym, co mógłbym 
zrobid, aby Joanna Kluzik-Rostkowska i Elżbieta Jakubiak wróciły w szeregi Prawa i 
Sprawiedliwości, bo uważam, że to by było najlepsze rozwiązanie". Wypowiedź 
Jakubiak: "Bardzo wiele osób - tych, które chciały byd w partii Jarosława Kaczyoskiego 
(...) - nie chcą byd w takiej partii, którą zarządzał będzie Zbyszek Ziobro". 

Wiadomości 2010-11-10 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Wiadomości 2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 
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Wiadomości 2010-11-12 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Odroczone 
decyzje (01:14) 

02:51 Negatywna Teza zawarta w materiale: Konflikt w PiS-ie trwa, jednak władze partii starają się go 
wyciszyd do czasu wyborów. Zapowiedź materiału: "Do czasu wyborów 
samorządowych w PiS-ie nic się nie zmieni. Władze partii sugerują, że kwestia 
rozstania się z kolejnymi członkami jest przesądzona, a ewentualne decyzje zapadną 
najwcześniej za tydzieo. Kolejnym politykiem, jedynym jak na razie, który zrezygnował 
z członkostwa w klubie PiS, jest Jan Ołdakowski". Relacja o poparciu Pawła 
Poncyliusza dla kandydata zgłoszonego przez PO w Wejherowie „Oczekiwano, że przy 
tej okazji Paweł Poncyliusz ogłosi powstanie nowej partii. Nic z tych rzeczy...." 
Wypowiedź Poncyliusza: "Będę lojalny wobec Joanny Kluzik Rostkowskiej i Elżbiety 
Jakubiak, niezależnie czy będą w Prawie i Sprawiedliwości, czy będą poza Prawem i 
Sprawiedliwością". Komentarz dziennikarki: "I tak najwyraźniej obie strony decyzję o 
rozstaniu podjęły, ale z ogłoszeniem obie najwyraźniej postanowiły poczekad. Do 
wyborów". 
Wypowiedź Adama Lipioskiego z PiS: "Skoncentrujmy się na tej kampanii. Dzisiaj na 
pewno żadnych decyzji nie będzie". 
Komentarz dziennikarki: "Te, jak mówi wiceszef PiS, mogą zapaśd po wyborach, chod 
słuchając niektórych wypowiedzi, los tak zwanych liberałów wydaje się byd 
przesądzony". Pojawia się fragment programu z Jakubiak, w którym szacuje, że PiS 
może opuścid 40 osób.   

Wiadomości 2010-11-12 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wizyta premiera 
na Wielkopolsce 

(04:23) 

00:46 Pozytywna Donald Tusk wspiera kampanię samorządową KW PO RP. 

Wiadomości 2010-11-12 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Ostatni tydzieo 
kampanii PiS 

(05:10) 

00:51 Pozytywna Jarosław Kaczyoski wspiera kampanię samorządową KW PiS. 

Wiadomości 2010-11-12 Komitet 
Wyborczy SLD 

Grzegorz 
Napieralski w 

Zachodniopomor
skiem (06:02) 

00:26 Pozytywna Grzegorz Napieralski wspiera kampanię samorządową KW SLD. 

Wiadomości 2010-11-12 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Waldemar 
Pawlak 

na Śląsku (06:28) 

00:06 Pozytywna Waldemar Pawlak wspiera kampanię samorządową KW PSL. 

Wiadomości 2010-11-13     Brak materiałów o komitetach wyborczych. 
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Wiadomości 2010-11-14 Komitet 
Wyborczy SLD, 
KW Grobelnego 
Ryszarda, KWW 

„Forum 
Samorządowe i 

Piotr Uszok”, 
KWW Jacka 

Majchrowskiego, 
KWW Rafała 
Dutkiewicza, 

KWW Wojciecha 
Szczurka 

Samorządnośd 

(Bez)partyjne 
samorządy 

02:51 Pozytywna Teza zawarta w materiale: wybory samorządowe są coraz bardziej upartyjnione. 
Zapowiedź prezentera: „Wybory samorządowe teoretycznie mniej polityczne. W 
praktyce jednak bardzo upartyjnione. Liderzy wspierający swoich kandydatów w 
terenie mówią o sprawnym samorządzie, ale już nie dodają, że przyszłe sejmiki 
polityki, a raczej partyjniactwa, nie unikną, bo uniknąd nie mogą. Dlatego partie o 
głosy wyborców walczą do kooca". W materiale pokazani są trzej liderzy: Waldemar 
Pawlak, Donald Tusk i Jarosław Kaczyoski. Pokazana jest wzajemna krytyka ostatnich 
dwóch na konwencjach wyborczych. Negatywnie oceniane partyjniactwo na szczeblu 
samorządowym zderzone jest dobrą opinia o działalności prezydentów bezpartyjnych.  
Komentarz dziennikarki: "Ale społeczeostwo obywatelskie bez partyjnych pagonów 
ma się nieźle. Gdynia, Poznao, Wrocław, Katowice. W każdym z tych miast, często nie 
pierwszą kadencję, rządzą bezpartyjni *...+ i w tych wyborach są faworytami". 
Dziennikarka  przedstawiona też w wyjątkowo pozytywnym świetle kandydatkę SLD z 
małej gminy, której afiliacja partyjna nie jest jednak uwypuklona. Komentarz 
dziennikarki: " Kazimiera Goławska rządzi tylko małą gminą, za to 37 lat. I nie o to 
ludzie mają do niej pretensję. Wprost przeciwnie, że odchodzi. *...+ Dobrzy gospodarze 
są po prostu bezkonkurencyjni". 

Wiadomości 2010-11-14 KW Platforma 
Obywatelska RP, 

KW Polskie 
Stronnictwo 
Ludowe,  KW 

Prawo i 
Sprawiedliwośd, 

(Bez)partyjne 
samorządy 

02:51 Negatywna Uzasadnienie j.w. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-08 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Pomysły na 
kampanię 

(8:50) 

00:54 Pozytywna Materiał z konferencji prasowej na temat kultury kandydata PiS na prezydenta 
Bydgoszczy Kosmy Złotowskiego, którą Złotowski  rozpoczyna słowami "Na początek 
muzyka!" zapraszając do gry na trąbce stojącego obok muzyka.  

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-09 KWW - 
Dombrowicz 
Miasto dla 

pokoleo 

Kandydaci w akcji 
Dombrowicz, 
kandydat na 
prezydenta 
Bydgoszczy 

(09:54) 

01:21 Pozytywna Informacja o poparciu kandydatury K. Dombrowicza na prezydenta Bydgoszczy przez 
Stowarzyszenie Idee Solidarności, Stowarzyszenie NSZZ Solidarnośd Pracowników 
Administracji przy Urzędzie Miasta oraz Stowarzyszenie Osób Represjonowanych 
Wypowiedź J. Raczyckiego (odnośnie Dombrowicza): "Popieramy kandydatów 
gwarantujących urzeczywistnienie celów paostwa solidarnego, szanujących nasze 
wartości, będących jednocześnie ludźmi sumienia". 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-09 KWW Michała 
Zaleskiego Czas 

Gospodarzy 

Michał Zaleski, 
kandydat na 
prezydenta 

Torunia (13:55) 

00:49 Pozytywna Wiceprzewodniczący Stronnictwa Demokratycznegoi Bogdan Lis i poseł na Sejm 
Marian Filar popierają Michała Zaleskiego. Wypowiedź Filara: "Wiele rzeczy jest 
jeszcze do zrobienia, ale te rzeczy naszym zdaniem najlepiej zrobią ci, którzy wiedzą 
już, jak się to robi". 
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Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-09 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Waldemar 
Przybyszewski, 

kandydat na 
prezydenta 

Torunia 
(14:3) 

00:58 Pozytywna Waldemar Przybyszewski proponuje stworzenie nowoczesnego centrum Toruo  2015. 
Wsparcia udziela mu marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna: "To jest wielki pomysł, ale 
wierzę, że pan Waldemar Przybyszewski jako kandydat na prezydenta Torunia, a 
później gospodarz miasta, będzie mógł go zrealizowad". 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-09 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Przypadek 
Macieja 

Zegarskiego 
- kampania 

w internecie 
(16:32) 

01:58 Negatywna Materiał o Macieju Zegarskim, radnym i szefie sztabu wyborczego Rafała Bruskiego z 
KW PO a zarazem asystencie szefa MSZ Rsadołsawa Sikorskiego: Zegarski umieścił na 
portalu społecznościowym zdjęcie z urzędowego wyjazdu do Afganistanu w hełmie, 
na który naciągnął damskie stringi. Wypowiedź Zegarskiego: "Pozostaje mi tylko 
przeprosid za moje skandaliczne zachowanie". 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-10 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Bez 
konsekwencji, 

dotyczy sprawy 
Macieja 

Zegarskiego 
(9:39) 

01:37 Negatywna Mmateriał o Macieju Zegarskim szefie sztabu wyborczego KW PO. Relacja 
dziennikarza oraz obrazy bez głosu pokazują polityka, który podczas oficjalnej wizyty 
w Afganistanie pozował do zdjęcia w stringach naciągniętych hełm. Politycy z KWW 
Dombrowicza nazywają sytuację skandalem i domagają się odwołania Zegarskiego z 
zajmowanego przez niego stanowiska szefa sztabu wyborczego Rafała Bruskiego. B. 
Kozber uważa, iż nie jest to jedynie problem indywidualnego zachowania, lecz „zgubili 
go koledzy partyjni” – pośrednio odpowiedzialnośd ponoszą, jej zdaniem, także inni 
politycy PO. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-12 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Więcej kultury 
(3:11) 

02:20 Pozytywna Kandydaci PO w wyborach samorządowych – Edward Hartwich i Rafał Bruski otrzymali 
poparcie ze strony Bogdana Zdrojewskiego – ministra kultury. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-13 Komitet 
Wyborczy SLD, 
KWW Michała 

Zaleskiego Czas 
Gospodarzy 

Lider wśród 
kandydatów 

(9:11) 

01:45 Pozytywna Lider SLD Grzegorz Napieralski podczas wizyty w Toruniu, Chełmży, Chełmnie i 
Grudziądzu popiera kandydatów SLD w wyborach. Otoczony lokalnymi działaczami 
SLD kieruje zabytkowym tramwajem, z Michałem Zaleskim,  prezydentem Torunia 
uczestniczy w symbolicznym otwarciu budowy mostu. Wraz z towarzyszącym mu 
Jerzym Wenderlichem obiecuje poparcie dla starao władz Torunia, żeby przejazd 
fragmentem autostrady A1 był bezpłatny. Wendrelich: "zapowiedzieliśmy z panem 
przewodniczącym Napieralskim wizytę i w tej sprawie i w paru innych drogowych 
sprawach ważnych dla Torunia u ministra Grabarczyka". 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-13 Komitet 
Wyborczy SLD 

Samorząd i Unia 
(10:57) 

00:33 Pozytywna Podczas debaty o roli samorządu w Zjednoczonej Europie zorganizowanej we 
Włocławku poseł Parlamentu Europejskiego z SLD Janusz Zemke popiera kandydatów 
SLD w wyborach samorządowych i pozytywnie ocenia pracę kandydata SLD na 
prezydenta Włocławka. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-14     Brak materiałów o komitetach wyborczych. 
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Panorama 
Gdaosk 

2010-11-08 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Premier na 
ostatniej sesji 

sejmiku 
pomorskiego 

(0:39) 

02:26 Pozytywna Premier Donald Tusk i Sławomir Nowak udzielają poparcia samorządowcom z PO na 
Pomorzu. Obecny na ostatniej w kooczącej sie kadencji sesji sejmiku pomorskiego, 
podczas której Brunon Synak żegna się z polityką, premier chwali radnego: "Brunon 
Synak to był także nasz nauczyciel. Wtedy, kiedy w Polsce tak niewielu domyślało się, 
że istotą wolnościowej rewolucji musi byd także autentyczny samorząd i elementy 
terytorialnej autonomii", a Sławomir Nowak w imieniu prezydenta odznacza go 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-08 Komitet 
Wyborczy SLD 

Kandydaci na 
prezydentów SLD 
chcą współdziaład 

w budowaniu 
metropolii (7:49) 

01:39 Pozytywna Kandydaci SLD na prezydentów Trójmiasta podpisują Deklarację Metropolitalną 
obiecując działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkaoców. Poparcia udziela 
im wiceszef rady krajowej SLD  prof. Longin Pastusiak, który jednocześnie krytykuje 
prawicę: "Ta przed chwilą podpisana deklaracja kandydatów na prezydenta 
Trójmiasta świadczy o tym, że lewica potrafi zgodnie współpracowad i jest to 
zaprzeczenie rządów prawicy. Ja myślę, że mieszkaocy Trójmiasta mają dosyd kłótni 
między PiS-em i Platformą". 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-08 KW Platforma 
Obywatelska RP,  

 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Kandydaci na 
prezydentów SLD 
chcą współdziaład 

w budowaniu 
metropolii (7:49) 

01:39 Negatywna Uzasadnienie j.w. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-09 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-10 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydaci SLD 
zwracają uwagę 

na 
nieprawidłowości 

przy budowie 
osiedla "Moje 
Marzenie" na 

gdaoskiej Oruni 
(8:19) 

01:09 Negatywna Kandydaci SLD wskazują na nieprawidłowości przy budowie gdaoskiego osiedla "Moje 
Marzenie". Jolanta Banach kieruje zarzut w stronę prezydenta Gdaoska: "Mamy tutaj 
do czynienia z tak wielką liczbą zaniedbao i naruszeo, że aż dziw bierze, że do tej pory 
nie powstał zespół kontrolny desygnowany przez prezydenta miasta dla wyjaśnienia 
odpowiedzialności, do indywidualnej odpowiedzialności, za to, co się dzieje". 
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Panorama 
Gdaosk 

2010-11-11     Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-12 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Forszpan: 
Poseł PiS popiera 

kandydata PO 
(00:20) 

00:05 Pozytywna Zapowiedź materiału o tym, że poseł PiS (Paweł Poncyliusz) popiera kandydata PO na 
prezydenta Wejherowa. Wypowiedź Poncyliusza: "Wierzę w PO-PiS, wierzę w tę 
koncepcję". 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-12 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Poseł PiS popiera 
kandydata PO na 

prezydenta 
Wejherowa 

(00:41) 

02:38 Pozytywna Poseł PiS Paweł Poncyliusz udziela poparcia kandydatowi PO na prezydenta 
Wejherowa Maciejowi Łukowiczowi. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-12 KW Platforma 
Obywatelska RP, 

KWW Wolę 
Wejherowo 

Reakcja 
kontrkandydatów 
na wsparcie przez 

Poncyliusza 
kandydata PO 

01:07 Negatywna Kandydaci SLD i KWW Wolę Wejherowo negatywnie oceniają wsparcie Macieja 
Łukowicza przez posła PiS Pawła Poncyliusza. Wypowiedź Sokołowskiego: 
"Widzieliśmy na własnej skórze, co znaczą rządy PiS-u. Ja powiem szczerze jako 
mieszkaniec, może nie jako kandydat na prezydenta - mi się ten układ absolutnie nie 
podoba i mówię zdecydowanie 'nie' takiej formie prowadzenia kampanii 
przedwyborczej. (...) Ten chwyt w dniu dzisiejszym jest chwytem poniżej pasa". 
Wypowiedź Hildebrandta: "(...) przenoszenie pewnych problemów partyjnych, 
występujących w parlamencie do samorządu, jeszcze przed wyborami, nie służy 
dobrze samorządowi, więc wolałbym, żeby podejmowad takie działania, które służą 
ludziom, myśled o takich elementach, które mogą jednoczyd wszystkich, to jest rzecz 
Pozytywna. Natomiast przykładanie problemów parlamentu do samorządu uważam, 
że to nie jest dobra rzecz". 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-12 KWW Kocham 
Sopot Wojciecha 

Fułka 

Jacek Karnowski 
dementuje 

informacje na 
temat zadłużenia 

miasta (4:25) 

00:52 Negatywna Starcie dwóch kandydatów na prezydenta Sopotu. Wojciech Fułek stwierdził 
publicznie, że zadłużenie Sopotu jest najwyższe w historii miasta, że hala sportowa na 
granicy Gdaoska i Sopotu oraz miejskie spółki są zadłużone. Zdaniem prezydenta Jacka 
Karnowskiego Fułek podaje nieprawdziwe informacje: "Nieprawdą jest, żeby hala 
widowiskowo-sportowa (..) miała jakikolwiek kredyt". Na razie jednak prezydent nie 
zamierza kierowad sprawy na drogę sądową. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-13 KW Prawo 
i Sprawiedliwośd 

Przedwyborczy 
weekend - 

konferencja PiS 
(3:48) 

01:23 Pozytywna Zbigniew Ziobro, wiceprezes PiS wspiera kandydatów na radnych na konferencji 
prasowej PiS-u w Gdaosku. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-13 KW Prawo 
i Sprawiedliwośd 

Przedwyborczy 
weekend - 

konferencja 
Andrzeja 

Jaworskiego, PiS 
(5:11) 

00:55 Pozytywna Poparcie kandydatów na prezydentów Gdaoska i Starogardu Gdaoskiego przez posła 
PiS, Zbigniewa Girzyoskiego. 
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Panorama 
Gdaosk 

2010-11-13 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Sławomir Nowak 
zachęca do 

głosowania na 
kandydatów PO 

w wyborach 
samorządowych 
- Słupsk i Ustka 

(6:06) 

01:26 Pozytywna Wsparcie ministra Sławomira Nowaka, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP dla 
Zbigniewa Konwioskiego, kandydata PO na prezydenta Słupska: "Bardzo ważne, aby 
Słupsk wrócił do pierwszej ligi miast na Pomorzu". 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-13 KW Prawo 
i Sprawiedliwośd 

Prof. Jan Szyszko 
wspiera 

kandydatów PiS 
w Słupsku (7:31) 

01:01 Pozytywna W materiale jest mowa o poparciu kandydata PiS na prezydenta Słupska przez posła 
PiS, byłego ministra środowiska w rządzie Jarosława Kaczyoskiego prof. Jana Szyszko. 
Na konferencji prasowej widad także posłankę PiS-u Jolantę Szczypioską. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-14 KW Prawo 
i Sprawiedliwośd 

Przedwyborcza 
niedziela: Anna 
Fotyga udziela 

poparcia 
pomorskim 

kandydatom 
(5:41) 

02:00 Pozytywna Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych udziela  poparcia kandydatom PiS na 
Pomorzu. O kandydacie  na prezydenta Gdaoska: „Andrzej Jaworski jest 
samorządowcem doświadczonym”. Kandydaci PiS negatywnie oceniają polityków PO, 
zarzucając im m.in. odpowiedzialnośd za wzrost bezrobocia w regionie, podwyżki 
czynszów w mieszkaniach komunalnych i niespełnienie obietnicy zapewnienia 
szczepieo kobietom zagrożonym rakiem szyjki macicy. Zbigniew Kozak z PiS „*PO+ 
…doprowadziła do tego, że bezrobocie na Pomorzu wzrosło o 40 proc.” W materiale 
nie pojawia się żaden przedstawiciel PO, który mógłby ustosunkowad się do tej 
krytyki. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-14 Komitet 
Wyborczy SLD, 
KWW Kocham 

Sopot Wojciecha 
Fułka, KWW 

Samorządnośd 
Sopot 

Sopot przed 
wyborami (11:56) 

01:08 Pozytywna Kandydaci do samorządu Sopotu przekonują do siebie wyborców. Prezydent Jacek 
Karnowski raczy sopocian przygotowaną razem z działaczami PO grochówką, 
kandydat SLD na prezydenta Tomasz Bojar-Fijałkowski organizuje akcję happeningową 
"Namalujmy plakat", a Wojciech Fułek zasila drużynę popierającego go ruchu 
"Kocham Sopot" w meczu z młodzieżą i sportowcami.  

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-08 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Poparcie dla 
Elżbiety Rafalskiej 

(08:34) 

01:14 Pozytywna Poparcie wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego dla kandydatki PiS na 
prezydenta Gorzowa Elżbiety Rafalskiej. Romaszewski o kandydatce: ”Posiada własne 
zdanie, posiada to, co jest niezwykle cenne i co zanika w polityce, to jest zdrowy 
rozsądek". 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-09 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-10 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Złamanie 
ordynacji 

wyborczej (11:01) 

00:26 Negatywna Dziennikarz w studio informuje o zawiadomieniu złożonym do Prokuratury Rejonowej 
w Słubicach i do Paostwowej Komisji Wyborczej w Gorzowie o złamaniu ordynacji 
wyborczej przez działaczy PO w Słubicach: „Chodzi o SMS-y rozsyłane do 
mieszkaoców, zachęcające do udziału w słubickiej konwencji wyborczej Platformy 
Obywatelskiej. W SMS-ach obiecywano chętnym udział w losowaniu biletów na mecz 
piłkarski Lecha Poznao". 
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Informacje 
Lubuskie 

2010-11-11     Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-12 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Minister w 
Lubuskiem 

(07:08) 

01:14 Pozytywna Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podczas wizyty w Gorzowie ogłasza 
budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Słubicach i zachęca do głosowania na 
kandydatów Platformy: ”Przypominał, że najlepszym prezydentem miasta będzie 
kandydatka Platformy Obywatelskiej". 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-12 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Minister popiera 
Elżbietę Polak 

(08:36) 

00:21 Pozytywna W materiale informacja: „Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski przekazał 
także swoje poparcie kandydatce na prezydenta Zielonej Góry Elżbiecie Polak. 
Zdaniem ministra, Polak sprawdziła się, m.in. skutecznie zarządzając unijnymi 
funduszami w samorządzie województwa". 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-13 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydatka PO w 
Nowej Soli 

(08:02) 

00:50 Pozytywna Komentarz dziennikarza: "Małgorzatę Szabłowską podczas konwencji wsparli między 
innymi lubuscy parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej oraz marszałek Marcin 
Jabłooski". 
 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-14 Komitet 
Wyborczy SLD 

Ostatni tydzieo 
na podjęcie 

decyzji (08:23) 

00:38 Negatywna Krytyka dotychczasowego prezydenta Zielonej Góry: "Podczas konferencji 
podsumowano prezydenturę Janusza Kubickiego. Zdaniem PiS-u włodarz Zielonej 
Góry nie tworzy nowych miejsc pracy. Nie ma też specjalistów do pozyskania 
inwestorów oraz darmowego dostępu do internetu". 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-08 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Rudzka 
konwencja bez 

Kluzik-
Rostkowskiej 

02:42 Negatywna Teza: Zawirowania we władzach partii oddziałują na kampanię samorządową PiS, 
negatywnie wpływając na wizerunek partii. Materiał zaczyna się od wykluczenia 
Joanny Kluzik-Rostkowskiej z partii i związanym z tym odwołaniem jej przyjazdu na 
konwencję PiS w Rudzie Śląskiej. Fragment wypowiedzi rzecznika PiS: "Jesteśmy zajęci 
kampanią samorządową i raczej będziemy dyskutowad o sprawach bieżących 
związanych z kampanią właśnie, a nie o konfliktach, po trosze prawdziwych, po trosze 
urojonych". Wypowiedź politologa, Tomasza Słupika: "To jest początek bardzo 
poważnych perturbacji i turbulencji w łonie Prawa i Sprawiedliwości, a one się zaczną 
po wyborach samorządowych i ten proces ulegnie tylko i wyłącznie wzmożeniu".  

Aktualności 
Katowice 

2010-11-08 Komitet 
Wyborczy SLD 

Wyborcze 
wsparcie 
w Bielsku 

01:45 Pozytywna Kandydatów w Bielsku-Białej wspiera wicemarszałek Sejmu, Jerzy Wenderlich.  
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Aktualności 
Katowice 

2010-11-09 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Dąbrowa 
Górnicza (7:53) 

01:03 Negatywna Teza: Kandydat PO na prezydenta Dąbrowy Górniczej (Krzysztof Stachowicz) chciał 
wykorzystad formułę debaty przedwyborczej do stworzenia korzystnego wizerunku 
własnej osoby na tle kandydata SLD. Zapowiedź: „Kampania wyborcza powoli dobiega 
kooca, więc kandydaci dwoją się i troją, aby przekonad do siebie wyborców.(...) O krok 
dalej poszedł sztab jednego z kandydatów w Dąbrowie Górniczej. Do 
przedwyborczego starcia miał byd wykorzystany wykrywacz kłamstw”. „Jest to 
intryga, bo od samego początku było to dla nas jasne, że nie będzie to debata” – 
wypowiada się rzecznik komitetu wyborczego Jana Podrazy z SLD. Komentarz z offu: 
„Bo uczciwa debata - dalej czytamy w oświadczeniu - powinna byd organizowana 
przez niezależny podmiot, a to spotkanie zorganizował konkurencyjny sztab 
wyborczy”.  W swojej wypowiedzi kandydat PO sugeruje, że kontrkandydat 
przestraszył się formy debaty i dlatego nie przybył. Komentarz z offu: „Trudno jednak 
nazwad zorganizowane w Dąbrowie Górniczej spotkanie za próbę rzetelnej debaty - 
mówi politolog Bogdan Pliszka”. „Prawdopodobnie debata miała postawid go w jak 
najlepszym świetle, a w nieco gorszym jego przeciwnika”. Komentarz z offu dotyczący 
innej debaty (w domyśle - debaty z prawdziwego zdarzenia): „To, co nie udało się w 
Dąbrowie Górniczej, udało się w Częstochowie i Katowicach. Tu debatę zorganizowali 
naukowcy i studenci wyższych uczelni”. 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-10 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 
 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-12 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Waldemar 
Pawlak na Śląsku 

(5:32) 

01:45 Pozytywna Wsparcie ministra gospodarki Waldemara Pawlaka dla kandydatów PSL w wyborach 
samorządowych na Śląsku. Pawlak zostaje pokazany w towarzystwie kandydata na 
prezydenta Katowic, Adama Stacha. Wspiera także kandydatów do sejmiku. 
Waldemar Pawlak: "Zależy nam na tym, aby przedstawid ofertę ludzi sprawdzonych, 
gospodarzy, konkretnych specjalistów, fachowców, którzy mogą wzbogacid Sejmik 
Śląski o podejście takie życiowe, praktyczne". 
 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-13 KW Prawo 
i Sprawiedliwośd 

Wyborcza 
konwencja PiS 

(6:35) 

02:25 Pozytywna Wsparcie wiceprezes PiS Beaty Szydło dla lokalnych kandydatów. 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-14 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-08 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-09 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 
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Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-10 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 
samorządowe 

- PO 
(11:46) 

00:21 Pozytywna Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski przedstawiając w Zgierzu raport o 
problemach związanych z zażywaniem i dystrybucją narkotyków w poszczególnych 
krajach Europy promuje kandydata PO na prezydenta Zgierza. 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-12 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-13 Komitet 
Wyborczy SLD 

"Wybory 
samorządowe" - 

SLD (4:17) 

00:50 Pozytywna Poseł SLD Bartosz Arłukowicz udziela poparcia Dariuszowi Jooskiemu  i Ewie 
Kralkowskiej. 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-14 KW Platforma 
Obywatelska RP 

"Wybory 
samorządowe" – 

PO (6:28) 

00:37 Pozytywna Poseł PO Adam Biernat wspiera Włodzimierza Fisiaka, kandydata PO na radnego 
sejmiku wojewódzkiego. 
 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-14 KW Prawo 
i Sprawiedliwośd 

"Wybory 
samorządowe" – 

PiS (8:48) 

01:06 Pozytywna Kandydata PiS na burmistrza Brzezin wspiera europoseł Janusz Wojciechowski. 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-14 KWW SDLP "Łodzianie 
Łodzianom" 

(10:00) 

01:14 Pozytywna Kandydatka Zdzisława Janowska przedstawiona jest jako współczująca i aktywna 
społecznie osoba - bierze czynny udział w akcji charytatywnej 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-15 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier Opolski 2010-11-08 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Forszpan: 
Konwencja 

wyborcza PO 
(00:09) 

00:03 Pozytywna Wsparcie Grzegorza Schetyny dla lokalnych kandydatów. Zapowiedź: "Konwencja 
wyborcza z udziałem marszałka Sejmu". 

Kurier Opolski 2010-11-08 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Inauguracja 
kampanii PO 

(00:38) 

01:31 Pozytywna Materiał o konwencji PO w Opolu z udziałem marszałka Schetyny i ministra 
Jarmuziewicza.  Głos z offu: "(...) na konwencji gośd specjalny - marszałek Sejmu. 
Grzegorz Schetyna z premierem Donaldem Tuskiem mają byd motorami 
napędzającymi kampanię Platformy Obywatelskiej". Grzegorz Schetyna: 
"Przyjechałem, żeby w kampanii wyborczej oczywiście, żeby powiedzied i dodad 
animuszu strukturom opolskiej Platformy Obywatelskiej". 
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Kurier Opolski 2010-11-08 KW Mniejszośd 
Niemiecka,   

KWW "WSPÓLNA 
SPRAWA - GMINA 

TURAWA" 

Samorząd 2010 
Twój Wybór: 

Turawa 
(04:41) 

03:52 Negatywna Materiał o problemach gminy Turów. Zapowiedź: "Była turystyczną wizytówką 
Opolszczyzny, co roku jednak największe jezioro w Turawie zakwita z powodu sinic 
(...). Ale brudne jeziora to nie jedyny kłopot gminy Turawa". Ilustracją tezy jest 
materiał o jeziorach, problemach własnościowych, braku środków na oczyszczanie i 
braku kanalizacji i hali sportowej, wzbogacony opiniami mieszkaoców i radnych " 
"Brudne jeziora to nie nasza wina, uważają niektórzy samorządowcy" - kontynuuje 
głos z offu. Wypowiedź radnego o problemach własnościowych i braku środków 
finansowych skontrowana przez głos z offu: "Jak pokazuje doświadczenie, 
niekoniecznie trzeba przy oczyszczaniu jezior liczyd na ich zarządcę, co pokazuje 
przykład jeziora Średniego". Przewodniczący rady gminy o planach renowacyjnych 
budynków położonych niedaleko jeziora głos z offu podsumowuje: "Tymczasem 
jednak..." (ujęcie w zwolnionym tempie i ze złowieszczą muzyką na właz do szamba). 
Mieszkaniec: "Paskudnie, bo to wszystko na pole trzeba wypuszczad, te odpadki. No, 
niekiedy tutaj w ogródku, niekiedy i ciągnik przyjedzie z beczkowozem, no, ale to już 
zakazane, bo nawet i kontrole jeżdżą". Waldemar Kampa, wójt gminy zapewnia, że 
prace kanalizacyjne powinny zakooczyd się w ciągu 2 lat. Kolejnym poruszanym 
problemem jest brak hali sportowej. Wójt tłumaczy, że bez wsparcia finansowego 
gmina nie będzie w stanie jej wybudowad. Wypowiedzi wójta i radnego o potrzebie 
takiego obiektu zostają podsumowane przez głos z offu: "Zatem czy trzeba szybko 
przed w kierunku budowy dużej hali?" Mieszkaniec: "Nie jest to potrzebne.(...)" Głos z 
offu konkluduje: "Większośd mieszkaoców zdecyduje wkrótce, czy potrzebna jest 
wymiana tych, którzy decydują o tym, co w pierwszej kolejności potrzebne jest 
mieszkaocom". 

Kurier Opolski 2010-11-09 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Życie na plakacie 
(03:56) 

01:04 Negatywna Teza materiału: umieszczając na plakacie wizerunek prezydenta Komorowskiego bez 
zgody kancelarii prezydenta, kandydat na burmistrza Brzegu naruszył zasady dobrego 
smaku i nadszarpnął wizerunek swojej partii.. Komentarz z offu: „Zaplecze prezydenta 
mówi o nadużyciu”. Wypowiedź pracowniczki kancelarii prezydenta: „Pan prezydent 
nie popierał i nie popiera żadnych kandydatur w kampanii”. Z komentarza z offu 
dowiadujemy się, że kancelaria żąda wyjaśnieo. „Sama Platforma do błędu się 
przyznaje i ustami regionalnego pełnomocnika mówi, że doszło do nieporozumienia”. 
Wypowiedź pełnomocnika: „Poprosiliśmy pana Puszczewicza o to, aby usunął te 
nośniki”. Następnie komentarz z offu odwołuje się do opinii marszałka Sejmu 
Grzegorza Schetyny „Marszałek Sejmu, chod nie widzi nic złego w tym, że wizerunek 
prezydenta pojawia się na zdjęciach, mówi, że chodzi o dobry smak”.  
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Kurier Opolski 2010-11-09 Komitet 
Wyborczy SLD, 

KW Prawo 
 i Sprawiedliwośd 

Samorząd 2010 
Twój wybór: 

powiat brzeski 
(07:13) 

02:53 Negatywna Materiał z serii "Samorząd 2010. Twój wybór" zwracający uwagę na problemy 
opolskich gmin. Zapowiedź: „Chwalą się rozbudową szpitala, budową dróg oraz walką 
z bezrobociem. Jednak zdaniem mieszkaoców to, co zrobiono w powiecie brzeskim, 
jest kroplą w morzu potrzeb”. Najpierw krytykowane są remonty dróg. Wypowiedź 
mieszkaoca: „(...)Dziura na dziurze, no można się naprawdę wywrócid”. Komentarz z 
offu: „Starosta brzeski, chod nie jest skory bid się w piersi za zły stan dróg 
powiatowych, przyznaje: ‘Drogi to jest taka pięta achillesowa wszystkich powiatów, 
bo mamy 320 kilometrów dróg, pieniędzy mało, pieniądze bardzo ograniczone’". Dalej 
dowiadujemy się, że na 300 kilometrów dróg w dobrym standardzie jest 20 km. 
Komentarz z offu: "Czyli rachunek jest prosty. Do zrobienia pozostaje 300". Kolejnym 
problemem powiatu jest bezrobocie. Komentarz z offu: „Starosta przyznaje, że bez 
pracy jest 17 proc. mieszkaoców”. Przedstawiciele władz wypowiadają się na temat 
prac modernizacyjnych szpitala, ale komentarz z offu dodaje: „Jednak przed 
prowadzącymi szpital stoją nowe zadania”. Radny mówi o potrzebie budowy nowej 
sali operacyjnej, na którą trzeba pozyskad środki. Problemem są także zaniedbane 
szkoły: „Pod kuratelą starostwa znajdują się także szkoły  ponadgimnazjalne. Częśd z 
nich aż prosi się o remont. Jednak starosta odpiera". Wypowiedź starosty: 
„Modernizacje Brzegu i nie tylko w Brzegu, w Grodkowie zostały porobione, 
przypomnę tu Liceum nr 2, Liceum nr 1 w Grodkowie, Ośrodek Specjalny...”. 
Komentarz z offu konkluduje: "Pomimo to, jak można się przekonad, zaglądając 
chodby na chwilę do powiatu brzeskiego, przed samorządowcami kolejnej kadencji 
stoi wiele wyzwao”. 
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Kurier Opolski 2010-11-10 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe,  
KWW 

Porozumienie 
Namysłowskie 

Samorząd 2010 
Twój wybór: 
Namysłów 

(04:42) 

03:45 Negatywna Materiał z serii "Samorząd 2010. Twój wybór". Teza zawarta w materiale: Władze 
Namysłowa nie zadbały dostatecznie o to, aby zdobyd dofinansowanie na budowę 
kanalizacji, nie dbają też o edukację ekologiczną mieszkaoców, po cichu przyzwalając 
na zanieczyszczenie środowiska. Komentarz z offu: "Miało byd z rozmachem. Władze 
samorządowe chciały skanalizowad powiat w 100 proc. 7 lat trwały starania o wielkie 
pieniądze z Unii – 200 milionów złotych. Niestety, nie udało się. Wypowiedź 
burmistrza: "Trochę czujemy się tu oszukani, bo w trakcie tego czasu zmieniały się 
warunki. Jak na początku obiecano nam 85 %. unijnych środków, 10 rządowych, 5 
naszych, tak wszystko później to padło w gruzach,  
z tym, że jesteśmy na liście rezerwowej i jeszcze nie poddaliśmy się". Komentarz z 
offu: "Namysłowski projekt budowy kanalizacji spadł na dalekie 42. miejsce na liście 
rezerwowej. Według  opozycji bez szans na sfinansowanie z unijnej kasy". Wypowiedź 
opozycyjnego radnego: "Burmistrz swego czasu twierdził, że pierwszeostwo miały 
projekty z dużych aglomeracji. No, tu jest jakieś nieporozumienie, dlatego że 9 
projektów, które zostały dofinansowane w tym naborze, to są projekty, gdzie 7 
podmiotów jest mniejszych od naszej gminy". W gminie Namysłów kanalizację ma 
tylko miasto i 3 wsie. Na 33 sołectwa to bardzo niewiele".  Dalej materiał dotyczy 
problemu z pozbywaniem się ścieków z gospodarstw – tylko 3% z nich trafia do 
oczyszczalni ścieków, mimo że burmistrz zapewnia, iż pozbywanie się szamba jest pod 
kontrolą.  Komentarz  z offu: "Pytanie więc, czy sama kontrola to wystarczające 
rozwiązanie". Kolejnym problemem jest brak zakładów pracy w związku z brakiem 
infrastruktury. Wypowiedź radnego: "Nikt nie przyjedzie, nie zrobi na wsi fabryki czy 
nowego zakładu, jeżeli ten teren nie jest uzbrojony". Komentarz z offu konkluduje: 
"Dlatego uzbrojenie terenu to podstawa, chod trzeba dodad, że władze powinny 
skuteczniej wpływad na mieszkaoców. Brak świadomości ekologicznej to efekt 
wieloletniej obojętności i cichego przyzwolenia na zatruwanie środowiska". 
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Kurier Opolski 2010-11-10 Komitet 
Wyborczy SLD 

Ryszard Kalisz w 
Opolu 
(11:10) 

01:29 Negatywna Ryszard Kalisz w Opolu udziela wsparcia kandydatom KW SLD, ale jego wizyta 
przedstawia komitet w negatywnym świetle. Zapowiedź: "Kampania wyborcza często 
powoduje zadyszkę, szczególnie gdy zamiast z programem wyborczym kandydaci 
wychodzą do ludzi z kulą do kręgli. Tak wyglądał wczorajszy wieczór Ryszarda Kalisza 
w Opolu". Ryszard Kalisz zostaje najpierw pokazany w trakcie rozmowy ze służbami 
więziennymi i radą adwokacką, a następnie w dłuzszym fragmencie podczas gry w 
kręgle. Komentarz z offu: "Aż wreszcie przyszedł czas na relaks (...): najpierw wymach, 
potem rzut i strike. Wszystko zwieoczone gromkimi brawami. Ciężkie jest życie 
polityka". Ryszard Kalisz w rozmowie z dziennikarką: "Takie życie kampanijne, że 
pokonujemy wieleset kilometrów". Dziennikarka: "Ale jest też  czas na rozrywkę, jak 
widad". Kalisz: "No, jest czas, ja lubię sport, lubię młodych ludzi, lubię takie panie tutaj 
piękne siedzą po mojej prawicy". Komentarz z offu: „Panie z prawicy to na pewno nie 
były. Uśmiechnięte, podekscytowane, śledziły każdy krok swojego idola". Wypowiedź 
jednej z uczestniczek spotkania: "Rzucał na moje konto, i, nie powiem, wzrosło mi. 
Jestem zachwycona". Materiał kooczy się kolejnym ironicznym komentarzem z offu: "I 
pewnie poparcie też wzrosło. O jakieś trzy głosy". 

Kurier Opolski 2010-11-10 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Walka z 
wiatrakami 

(14:47) 

01:52 Negatywna Teza zawarta w materiale: Samorządowcy są opieszali w załatwianiu bardzo ważnej 
sprawy dla mieszkaoców gminy – kwestii farmy wiatrowej, która ma stanąd w 
nieprzepisowo bliskiej odległości od ich domów. Pojawia się podejrzenie, że 
samorządowcy celowo przeciągają sprawę do następnej kadencji, by zabiegad w ten 
sposób o głosy mieszkaoców. Dziennikarka w studiu: "Niestety samorządowcy 
rozstrzygnięcie sporu zostawili nowej radzie". Wypowiedź mieszkanki: "To jest walka z 
wiatrakami i nic więcej już nie można tu powiedzied, no musimy czekad, my jesteśmy 
bezsilni". Komentarz z offu: "A przecież, jak mówią mieszkaocy, chodzi im przede 
wszystkim o zdrowie i bezpieczeostwo. (…)Mieszkaocy uważają, że taka opieszałośd 
samorządowców to nic innego, jak kampania wyborcza". 
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Kurier Opolski 2010-11-11 KW "Wspólnota 
Obywatelska 

2006 R." 

Samorząd 2010 
Twój wybór: 
Namysłów 

(12:12) 

03:33 Pozytywna Materiał z cyklu „Samorząd 2010 Twój wybór”, oceniający pozytywnie władze wsi 
Smarchowice Śląskie. Zapowiedź: „Unia Europejska daje na rozwój wsi spore 
pieniądze. Ale czy wszędzie są dobrze wykorzystane? Czy władze samorządowe 
potrafią wspierad lokalne społeczności?”. Komentarz z offu zilustrowany zdjęciami: " 
W Smarchowicach Śląskich jest wyremontowana droga, chodnik i plac zabaw – 
pierwsza klasa. Mieszkaocy, oprócz inicjatyw władz samorządowych, mają własne 
pomysły i sami je realizują. Obok huśtawek stanęła altana. Zbudował ją pan Józef – za 
darmo – za materiały tylko zapłaciła gmina”. Sołtys: „U nas jest tak zorganizowane to 
wszystko, że pójdę tylko do mieszkaoców, poproszę, i nie ma sprawy żadnej, żeby ktoś 
tam mi odmówił, czy coś”. 
Materiał jest jednak krytyczny wobec władz gminy Namysłów. Komentarz z offu: „W 
gminie Namysłów najsłabszą stroną wsi jest infrastruktura…. Bukowa Śląska leży na 
trasie Opole-Poznao. Tu ani drogi, ani chodnika. A TIR-y nie przejmują się 
ograniczeniem prędkości". Pani sołtys: „Krajowa droga to jest tragedia proszę pani.  
Była pani z Brzegu, napisaliśmy do tej drogówki, przyjechali, ona orzekła, że co my tu 
chcemy, wszystko jest OK, wymierzone, super. ".. Komentarz z offu:  „Mała wieś bez 
wsparcia władz gminny nie potrafi przekonad zarządcy drogi do remontu. Według 
burmistrza wieś rozwijałaby się dynamiczniej, gdyby powstało tu więcej prywatnych 
firm".. Wypowiedź opozycyjnego radnego Płaczka: „Znam takie miejscowości, gdzie w 
małej wiosce jest kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. U nas jest ich kilkanaście, 
może dwadzieścia, w całej gminie”. Burmistrz podkreśla, że w gminie dba się o 
tradycję i kultywowanie kresowych obyczajów. Jednak zdaniem radnych opozycji, 
niedostatecznie. Wypowiedź radnego Płaczka: „Mając tyle sołectw, my do dzisiaj nie 
wypromowaliśmy  ani jednego produktu kulinarnego”. Dziennikarska wypowiedź z 
offu: „Władza ma utrudnione działanie, jeśli brakuje oddolnych inicjatyw i 
pomysłowych mieszkaoców. Byd może trzeba ich po prostu poszukad: pokazad,  że 
można wiele zrobid i odpowiednio wesprzed”. 

Kurier Opolski 2010-11-11 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe, 
KWW 

Porozumienie 
Namysłowskie 

Samorząd 2010 
Twój wybór: 
Namysłów 

(12:12) 

03:33 Negatywna Uzasadnienie j.w. 
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Kurier Opolski 2010-11-12 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Raj 
komunikacyjny? 

(07:52) 

01:43 Negatywna Teza zawarta w materiale: Dziennikarze sceptycznie odnoszą się do projektów  
dotyczących nowych rozwiązao komunikacyjnych w Opolu zaprezentowanych przez 
polityków PO na specjalnej konferencji prasowej, co podkreśla ironiczny tytuł 
materiału "Komunikacyjny raj?". Prezentowane są plany budowy kładki nad 
obwodnicą północną. i budowa nowej przeprawy przez Odrę. Ostatnią propozycją 
kandydatów na radnych PO jest stworzenia miejsc parkingowych poza centrum. Głos z 
offu gorzko podsumowuje materiał: "Niestety na koniec refleksja. Na dzisiejszym 
spotkaniu nie można było usłyszed prawie nic nowego o czym by nie mówiło się w 
ratuszu od 8 lat, odkąd rządzi w Opolu Platforma Obywatelska". 

Kurier Opolski 2010-11-13 KW Mniejszośd 
Niemiecka, KW 

Platforma 
Obywatelska RP 

Samorząd 2010 
Twój wybór: 

Półksiężyc biedy 
(07:17) 

02:59 Negatywna Materiał z cyklu „Samorząd 2010 Twój wybór” o problemie tzw. półksiężyca biedy w 
województwie opolskim, lekceważonym przez niektórych radnych. Zapowiedź: 
"Półksiężyc biedy, biorąc pod uwagę nawet sam wskaźnik bezrobocia, rysuje się na 
mapie Opolszczyzny. W powiatach namysłowskim, brzeskim, nyskim, prudnickim i 
głubczyckim bez pracy pozostaje około 16 proc. osób, podczas gdy np. w oleskim o 
połowę mniej(...)". Z rozpoczynającą materiał opinia dziennikarza z offu: "Różnice 
między powiatami widad często gołym okiem", polemizuje Norbert Rasch ze sztabu 
KW Mniejszości Niemieckiej: "Te różnice są często też sztucznie nadmuchane. Muszę 
powiedzied, że jest to pewnym wynikiem działania opozycji, która w czasie tych 
ostatnich czterech lat często o tym mówiła. Ja nie zawsze się zgadzam z tą opinią". 
Głos z offu: "A podobno liczby nie kłamią. Potwierdzają to mieszkaocy". Mieszkaniec: 
"Niezaciekawie. Niby praca jest, a niby jej nie ma". Głos z offu: "Ze wskaźnikami biedy 
nie polemizuje wicemarszałek województwa Teresa Karol (...)". Dziennikarz nie 
oszczędza marszałka województwa, Józefa Sebesty, opatrując jego wypowiedź 
następującym wstępem: "Marszałek województwa wydaje się robid dobrą minę do 
złej gry, wskazując, że inni mają gorzej". Dalej dziennikarz pyta o sposoby na 
wymazanie półksiężyca biedy z mapy Opolszczyzny. Padają odpowiedzi o 
wykorzystaniu środków unijnych i stworzeniu stref ekonomicznych. Nawiązując do 
wypowiedzi radnych i marszałka, głos z offu konkluduje: "Jednak trzeba najpierw 
uważnie spojrzed na mapę i półksiężyc zauważyd". 

Kurier Opolski 2010-11-14 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

00:10 Forszpan: 
Prezes pomaga 

00:10 Pozytywna Wsparcie wicepremiera Waldemara Pawlaka dla lokalnych działaczy PSL. 
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Kurier Opolski 2010-11-14 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Prezes pomaga 
(00:45) 

02:19 Pozytywna Materiał poświęcony turniejowi siatkówki komitetów wyborczych. Zapowiedź: 
"Kampania wyborcza nabrała tempa, a opolscy kandydaci nabrali rumieoców na 
boisku. W Opolu odbył się turniej siatkówki komitetów wyborczych. To rozgrzewka 
przed ostatnimi dniami walki o głosy wyborców". Drużynie PSL kibicował 
przebywający z wizyta w Opolu wicepremier Waldemar Pawlak. Pokazane są obrazy 
wicepremiera spacerującego po mieście i namawiającego mieszkaoców   do 
głosowania na kandydata PSL na prezydenta Opola. Pozytywną wymowę materiału 
psuje gorzki koocowy komentarz z offu: "Kandydaci wychodzą do ludzi, a ci narzekają, 
że i tak niewiele o nich wiedzą." Mieszkanka: "O nich raczej nie słyszymy i każdy się 
pokazuje z dobrym świetle, a tak naprawdę to jest intuicja - że wybieramy intuicyjnie 

Kurier Opolski 2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Pokaz 
sprawności? 

(08:55) 

01:53 Negatywna Materiał przedstawia happening zorganizowany przez Partię Zielonych i Sojusz Lewicy 
Demokratycznej, podczas którego można było przekonad się, jak wygląda 
pokonywanie ulicznych przeszkód w Opolu z perspektywy osób niepełnosprawnych. 
W materiale pojawiają się nieprzychylne opinie pod adresem obecnych władz. 
Wypowiada się jeden z kandydatów na radnych z KW SLD: "Krótki odcinek spod 
ratusza do kina w naszym mieście. Jest to droga, powiem, prawie że przez mękę". 
Wypowiedź przedstawiciela Polskiego Związku Niewidomych: "Na pewno jest bardzo 
dużo do zrobienia, szczególnie jeśli chodzi o wszystkie te miejsca, gdzie osoba 
niewidoma musi je pokonad, idąc do urzędu, idąc do szkoły". Wypowiedź Violetty 
Porowskiej, kandydatki na prezydenta Opola, KW PiS: "To przedsięwzięcie, myślę, że 
dla niewielu kobiet wykonalne, bo z natury nie jesteśmy tak silne w rękach jak 
mężczyźni". Głos z offu zdaje się surowo oceniad postępowanie obecnego prezydenta: 
"Od czterech kółek stroni obecny prezydent Opola, jego urzędnicy mówią jednak 
wprost: jest jeszcze w tej sprawie wiele do zrobienia." Mirosław Pietrucha, 
przedstawiciel prezydenta ripostuje: "Problem - jak zwykle - w posiadanych 
pieniądzach, ale pieniądze staramy się w budżecie miasta co roku wygospodarowad 
na takim poziomie, aby likwidacja tych barier była pewnym ciągłym procesem 
finansowanym przez miasto". Na koniec głos z offu zwraca uwagę na znaczenie 
głosów osób niepełnosprawnych, dzięki którym można wprowadzid do rady miasta 
przynajmniej kilku "orędowników ich haseł". 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-08 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-09 Komitet 
Wyborczy SLD 

Majątek kościelny 
a SLD (11:33) 

00:48 Pozytywna Wizyta posła SLD Wenderlicha w Pile, który „przyjechał do Piły wesprzed lokalnych 
liderów list wyborczych..." 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-09 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Prezydentura 
w Poznaniu 

(12:22) 

00:48 Negatywna Przedstawiciele SLD wyliczają przedwyborcze obietnice, których nie spełnił Ryszard 
Grobelny. "Zdaniem Jacka Bachalskiego, kandydata Sojuszu na prezydenta [Poznania], 
wiele punktów nie doczekało się realizacji". 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-10 Komitet 
Wyborczy SLD 

Ryszard Kalisz w 
Pile 

(07:53) 

00:32 Pozytywna Poseł SLD Ryszard Kalisz wspiera Zbigniewa Kosmatkę ubiegającego się o reelekcję w 
Pile, przekonując, że Piła pod rządami Kosmatki zmieniła się na korzyśd. 



49 

Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-12 Komitet 
Wyborczy SLD 

Prezentacje SLD 
kandydatów na 

prezydenta 
Konina 
i Kalisza 
(07:56) 

00:33 Pozytywna Poseł SLD Jerzy Wenderlich przedstawia kandydatów na prezydenta Konina i Kalisza. 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-12 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Przeprosiny dla 
PSL 

(09:03) 

00:21 Pozytywna Postanowieniem sądu Artur Szymczak, kandydat SLD do rady powiatu, ma przeprosid 
starostę kaliskiego Krzysztofa Nosala za rozpowszechnianie nieprawdziwych 
informacji na temat starosty na łamach lokalnej gazety. 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-12 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Komentarz PO 
po wyroku 

(09:52) 

00:32 Pozytywna Materiał o odrzuceniu pozwu Ryszarda Grobelnego p-w KW PO. Zdaniem szefa 
poznaoskiego PO decyzja ta oznacza, że pretensje Grobelnego były nieuzasadnione, a 
powodem pozwu była chęd zaostrzenia kampanii wyborczej ze względu na obawy co 
do wyniku wyborów, lub próba sojuszu z PiS. 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-13 Komitet 
Wyborczy SLD 

Marek Siwiec w 
Kaliszu 

00:28 Pozytywna Komentarz z offu: "Eurodeputowany Marek Siwiec uczestniczył w Kaliszu w 
prezentacji kandydatów SLD do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (...) Poparł 
też kandydata SLD na prezydenta miasta, Tomasza Grochowskiego". 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-13 Komitet 
Wyborczy SLD 

Wybory 
samorządowe 

a SLD 

00:27 Pozytywna Wsparcie wicemarszałka Sejmu Jerzy Wenderlich dla kandydatów SLD obecnego na 
spotkaniu. 
 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-14 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-15 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-08 Komitet 
Wyborczy SLD 

Napieralski 
odwiedził 
Nowogard 

(20:56) 

00:36 Pozytywna Grzegorz Napieralski odwiedza Nowogard, aby wesprzed kandydata na burmistrza 
miasta - Roberta Czaplę. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-08 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Program 
wyborczy 
Krzysztofa 
Zaremby 
(21:32) 

00:32 Negatywna Prezentacja przeróbki plakatu wyborczego kandydata PO na prezydenta Szczecina - 
Arkadiusza Litwioskiego autorstwa PiS, w którym hasło "Praca dla Szczecinian" zostaje 
zamienione na "Przepraszamy za likwidację Stoczni". 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-08 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Minister Fedak 
przyjechała, aby 

wesprzed 
kandydatkę PSL 

(22:41) 

00:32 Pozytywna Minister pracy i polityki społecznej, Jolanta Fedak, wsparła kandydatkę PSL na 
prezydenta Szczecina, Annę Nowak. 
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Kronika 
Szczecin 

2010-11- 09 KW Lepszy 
Koszalin 

Kandydaci PO 
w Koszalinie 

(22:33) 

00:30 Negatywna PO krytykuje pomysł KW Lepszy Koszalin Wezgraja o dopuszczeniu do realizacji zadao 
publicznych na zasadzie konkurencji. Wypowiedź Jakubowskiego: "wprowadzenie tej 
konkurencji mogłoby spowodowad, no, pewne perturbacje i niepokój społeczny, nad 
którym chcemy zapanowad". 

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 10 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Program 
wyborczy 

A.Litwioskiego 
(20:30) 

00:32 Pozytywna Kandydat PO na prezydenta Szczecina Arkadiusz Litwioski przedstawia swój plan 
stworzenia Szybkiej Kolei Miejskiej, która umożliwiłaby szybsze połączenia Szczecina z 
innymi miejscowościami. Towarzyszy mu minister infrastruktury Grabarczyk, który 
uważa, że to świetny pomysł dla szczecinian, a także dla kolei. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 10 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydat PO na 
prezydenta 

Koszalina (21:02) 

00:32 Pozytywna Kandydat PO na prezydenta Koszalina Piotr Jedlioski uzyskał wsparcie ministra 
infrastruktury Grabarczyka. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 10 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydat PiS 
K.Zaremba 

(21:34) 

00:34 Negatywna Kandydat PiS na prezydenta Szczecina Krzysztof Zaremba krytykuje swojego 
kontrkandydata z PO Arkadiusza Litwioskiego, zarzuca rządowi PO brak reakcji w 
sprawie gazociągu Rosja-Niemcy, który wg niego powinien przebiegad 8 km dalej na 
północ. Wypowiedź Zaremby: "Ja się pytam o rolę pana posła Litwioskiego i tego 
człowieka, który jest premierem i który jest na billboardach z nim". Komentarz z offu: 
"Zdaniem Zaremby, za rządów Tuska Szczecin ponosił straty - padła stocznia, a 
zatrudnienie mogą stracid pracownicy portu w Szczecinie i Świnoujściu". 

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 12 Komitet 
Wyborczy SLD 

Komitet SLD 
(14:54) 

00:38 Pozytywna Zapowiedź: "swoje pomysły na usprawnienie życia w mieście przedstawiali kandydaci 
na prezydenta Szczecina i politycy, którzy ich wspierają”. Przewodniczący SLD 
Grzegorz Napieralskie uczestniczył w konferencji prasowej kandydata SLD na 
prezydenta Szczecina Jędrzeja Wijasa. Napieralski zapowiedział lobbing na rzecz 
szczecioskiego portu. Zapowiedź:  

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 12 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Komitet PiS 
(16:05) 

00:30 Negatywna PiS skrytykował PO za likwidację szkół i przedszkoli w Szczecinie. W tle widad także 
prezentację przerobionych przez PiS billboardów wyborczych Platformy 
Obywatelskiej, które obrazują tę krytykę. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 13 KWW Najwyższy 
Czas 

Cała wieś 
Bieczyno idzie 

głosowad (13:17) 

01:55 Pozytywna Mieszkaocy Bieczyna określają kandydatów KWW „Najwyższy Czas” mianem 
„sprawdzonych”, to oni walczyli o wybudowanie ważnej dla Bieczyna drogi. 
Członkowie KWW „Najwyższy Czas” są przeciwstawiani dotychczasowym, zdaniem 
mieszkaoców mało kompetentnym, radnym. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 13 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Grzegorz 
Schetyna 

przyjechał do 
Szczecina, by w 

wyborach i 
poprzed 

kandydata PO 
(15:15) 

00:50 Pozytywna Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna wspiera Arkadiusza Litwioskiego kandydat PO na 
prezydenta Szczecina. Komentarz dziennikarza: "Grzegorz Schetyna mówił, że ‘gorąco 
wspiera’ i ‘trzyma kciuki’ za Litwioskiego i kandydatów PO, bo ważne jest, by wybrad 
przyzwoitych i uczciwych ludzi, a tacy według marszałka są ludzie Platformy". 
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Kronika 
Szczecin 

2010-11- 13 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Grzegorz 
Schetyna 

w Koszalinie 
(16:00) 

00:36 Pozytywna Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna wspiera kandydata PO na prezydenta Koszalina 
Piotra Jedlioskiego.   

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 13 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Grzegorz 
Schetyna 

w Kołobrzegu 
(16:36) 

00:42 Pozytywna Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna wspiera kandydata PO na prezydenta Kołobrzegu 
Janusza Gromka. Dziennikarz przytacza wypowiedź marszałka: „Gromek to gwarancja 
rozwoju, bo pokazał, że godny jest zaufania, budując boisko, obwodnicę i starając się 
o pieniądze na odbudowę brzegu morskiego”. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 13 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydat PiS 
Krzysztof 

Zaremba (17:20) 

00:40 Negatywna Kandydat PiS zarzuca kandydatom PO brak niezależności. Wypowiedź Krzysztofa 
Zaremby: „Obecny kandydat tego ugrupowania, Platformy Obywatelskiej - można 
powiedzied też - jest marionetką w rękach dwóch macherów politycznych z Koszalina: 
pana Gawłowskiego i pana Nitrasa”. W materiale nie pojawia się nikt z PO, kto mógłby 
ustosunkowad się do zarzutów. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 13 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wizyta prof. 
Szyszko i poparcie 
dla kandydata PiS 

w Koszalinie 
(17:58) 

00:41 Pozytywna Kandydat PIS na prezydenta Koszalina Paweł Michalak otrzymał poparcie Jana 
Szyszko, profesora i byłego wiceministra środowiska. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 13 Komitet 
Wyborczy SLD 

Zjazd SPD 
- zaproszenie dla 

SLD (18:39) 

00:46 Pozytywna Zachodniopomorscy działacze SLD, w tym kandydat na prezydenta Jędrzej Wijas, 
zostali zaproszeni przez burmistrza Berlina na zjazd SPD, by porozmawiad o 
prywatyzacji przemysłu i jej niekorzystnych konsekwencjach dla mieszkaoców miast. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11- 14 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Podsumowanie 
rządów PO przez 

PiS (17:41) 

00:46 Negatywna Kandydaci PiS krytykują PO, ze mijająca kadencja była kadencja PO-dwyżek (zdrożała 
m.in. woda, ścieki i najem lokali). Wypowiedź Krzysztofa Zaremby z PiS: "Pan Tusk i 
jego podwładni, współpracownicy, tutaj kandydaci, są dla Szczecina odwrotnością 
króla Midasa. Król Midas czego się nie dotknął zamieniał w złoto, a ci panowie czego 
się nie dotkną w Szczecinie, zamienia się, a w co, to już paostwo możecie sami 
odpowiedzied". 
Sposób pozyskiwania przez PO pieniędzy PIS nazwał "żerowaniem na mieszkaocach". 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-08 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-09 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11- 10 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Forszpan: 
Sztab Rafała 
Dutkiewicza 
złożył pozew 
przeciwko PO 

(00:28) 

00:10 Negatywna Sztab wyborczy Rafała Dutkiewicza złożył, w trybie 24-godzinnym, pozew sądowy o 
naruszenie dóbr osobistych. Rafał Dutkiewicz: "Platforma Obywatelska posługuje się 
kłamstwem wyborczym". 
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Fakty 
Wrocław 

2010-11-10 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010 
- Sztab Rafała 
Dutkiewicza 
złożył pozew 
przeciwko PO 

w trybie 
wyborczym 

(00:54) 

03:08 Negatywna Teza zawarta w materiale: Platforma Obywatelska naruszyła dobra osobiste 
prezydenta Rafała Dutkiewicza, zamieszczając krzywdzące ogłoszenie w największych 
dolnośląskich dziennikach. Zapowiedź: "Poszło o płatne ogłoszenie w prasie, w którym 
Platforma Obywatelska atakuje Rafała Dutkiewicza, ostrzegając, że głosując na niego, 
wyborcy oddadzą władzę w ręce PiS. To kłamstwo, twierdzi prezydent miasta (...)". 
Głos z offu przytacza treśd ogłoszenia. Na ekranie pojawia się Jacek Protasiewicz z PO: 
"Ostrzegamy wyborców we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku: na listach komitetu 
Dutkiewicza startują, z bardzo wysokich miejsc,  osoby które aktywnie wspierały 
Jarosława Kaczyoskiego podczas ostatniej kampanii prezydenckiej, a także osoby, 
które mają za sobą wieloletnią działalnośd w Prawie i Sprawiedliwości" i  wymienia 
nazwiska. Powyższa wypowiedź  skomentowana jest przez Rafała Dutkiewicza: "Na 
konwencji wyborczej PiS-u posłużono się, jak sądzę, najwyższą obelgą, jaką może 
posłużyd się PiS - porównano mnie do premiera Tuska. To w ustach PiS-u rzecz 
absolutnie straszliwa. Dzisiaj podobną kłamliwą kampanię rozpoczęła Platforma 
Obywatelska". Komentarz z offu: "Platforma wraca do najgorszych praktyk i znów 
atakuje językiem nienawiści - mówi Dawid Jackiewicz, kandydat Prawa i 
Sprawiedliwości na prezydenta Wrocławia". Dawid Jackiewicz: "To jest przykład na 
obłudę i taki relatywizm moralny Platformy Obywatelskiej. Z jednej strony setki 
billboardów z Donaldem Tuskiem na wrocławskich ulicach, gdzie woła: z dala od 
polityki, budujmy boiska, budujmy stadiony, budujmy szkoły, a z drugiej strony kilka 
godzin później ukazuje się artykuł, który jest absolutnym elementem walki 
politycznej". Wypowiedź dziennikarska podsumowująca materiał: "W pozwie 
sądowym Komitet Wyborczy Rafała Dutkiewicza domaga się od Platformy 
Obywatelskiej przeprosin w lokalnych gazetach, przyznania, że treśd ogłoszenia była 
kłamliwa i wpłaty na rzecz Kliniki Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu 10 tysięcy 
złotych."  

Fakty 
Wrocław 

2010-11- 10 Komitet 
Wyborczy SLD 

Wybory 2010 
- SLD (11:03) 

00:26 Pozytywna Wsparcie europosłanki Lidii Geringer de Oedenberg dla lokalnych kandydatów SLD. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11- 11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 
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Fakty 
Wrocław 

2010-11- 12 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Tryb wyborczy 
(2:02) 

02:24 Negatywna Materiał informujący o decyzji sądu ws pozwu sztabu wyborczego Rafała Dutkiewicza 
o naruszenie dóbr osobistych.  Zapowiedź: "Platforma przegrała w sądzie z 
Dutkiewiczem. Po raz pierwszy we Wrocławiu w tej kampanii wyrok w 24-godzinnym 
trybie wyborczym. Chodzi o słowa: 'Głosując na Rafała Dutkiewicza i jego kolegów, 
oddajesz władze w ręce PiS. To kłamstwo uznał sąd i nakazał Platformie Obywatelskiej 
te słowa sprostowad oraz zapłacid 10 tysięcy złotych na rzecz Wrocławskiej Kliniki 
Onkologii Dziecięcej. Sąd zakazał też Platformie Obywatelskiej publikowania 
podobnych treści". Komentarz Rafała Dutkiewicza: "Bardzo proszę, aby Platforma 
Obywatelska zastosowała się do ordynacji wyborczej, która nakazuje prowadzid 
kampanię wyborczą 'w sprawie' a nie 'przeciwko'". Głos z offu: "Platforma 
Obywatelska zalecenia na razie nie zamierza wykonad". Barbara Kardynia-Bednarska, 
pełnomocnik KW PO: "Tutaj jest nie apelacja, tylko zażalenie i będzie na pewno. 
Mamy 24h na złożenie zażalenia(...). Dopóki postanowienie nie będzie prawomocne, 
nie musimy jeszcze publikowad sprostowania". Paweł Wróblewski, kandydat z KWW 
R. Dutkiewicza: "Dowiedzieliśmy się właśnie dzisiaj, że dopiero sąd musi rozstrzygad, 
co jest dobre, a co złe, co jest moralne, a co jest niemoralne, a nie wewnętrzne 
przekonanie człowieka. To pokazuje, że partie polityczne sięgnęły bruku". Jarosław 
Charłampowicz kandydat KW PO: "My uważamy, że informacje zamieszczone w 
ogłoszeniu były prawdziwe". Ciąg dalszy sprawy nastąpi w przyszłym tygodniu.  

Fakty 
Wrocław 

2010-11- 13 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Wybory 2010 - 
Pawlak popiera 

Ilonę Antoniszyn-
Klik 

(9:08) 

01:00 Pozytywna Wsparcie wicepremiera Waldemara Pawlaka dla kandydatki PSL na prezydenta 
Wrocławia i kandydatów w Świdnicy i Legnicy. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11- 14 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-08 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wyborczy 
poniedziałek 

- Janusz Kochan 
(10:00) 

00:49 Negatywna Członkowie KW SLD zarzucają władzom województwa nierozdysponowanie 30 mln 
unijnych dotacji na rozbudowę bloków operacyjnych szpitala. Komentarz dziennikarki 
z offu: "Rzecznik marszałka powiadomił nas jednak, że jest jeszcze za wcześnie na 
dzielenie zaoszczędzonych pieniędzy. Dlaczego? Nie wyjaśnił". 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-08 KW 
Stowarzyszenie 

Łomżyoskie 
Filary,  KWW PPSL 

Wspólnota 
Samorządowa,  
 KWW Wspólna 

Łomża 

Kandydaci na 
prezydenta 

Łomży 
(11:46) 

01:40 Pozytywna Teza materiału: Kandydaci bezpartyjni to osoby kompetentne i zaangażowane w 
lokalne sprawy. Zapowiedź dziennikarza: "Kto zostanie prezydentem Łomży? Okaże 
się za dwa tygodnie, ale już dziś można wskazad kandydatów, którzy maja pewną 
przewagę nad pozostałymi". Następnie prezentowani są kandydaci (ich wykształcenie 
i dokonania zawodowe) oraz ich pomysły na rozwój lokalnej społeczności. Kandydat  
Piotr Grabani, cytat:   "Miastu potrzebny jest prawdziwy menadżer. Nie polityk, 
przedstawiciel partii, tylko osoba, która będzie dynamicznie miastem zarządzała". 
Wszyscy kandydaci są przedstawiani w samych superlatywach. Materiał kooczy 
komentarz dziennikarza: "Wszyscy trzej kandydaci mają jedną cechę wspólną – żaden 
nie jest politykiem". 
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Obiektyw 
Białystok 

2010-11-09 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Kampania 
kandydatów 

(17:15) 

02:34 Negatywna Krytyka SLD pod adresem kandydata PSL w związku z wykorzystywaniem urzędu do 
prowadzenia kampanii wyborczej. Informacja dziennikarki: „Jeden z kandydatów PSL-
u do sejmiku, na swojej stronie internetowej jako kontakt do siebie podaje adres 
urzędu którego jest dyrektorem”. W kadrze strona kandydata, z jego zdjęciem, 
zbliżenie na adres kontaktowy. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-10 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Aktywni na czas 
(05:35) 

01:46 Negatywna Materiał w negatywny sposób prezentuje kandydatów, którzy jednocześnie piastując 
stanowiska we władzach i ubiegając się o reelekcję, wykorzystują swoje miejsce 
zatrudnienia do agitacji politycznej. Zapowiedź dziennikarki ze studia: „Przecinają 
wstęgi, wmurowują kamienie węgielne, promują projekty unijne, zapraszają na święta 
- podlascy urzędnicy bardzo ożywili się w tym roku, zapewniają, że ich działalnośd nie 
ma nic wspólnego z wyborami samorządowymi”. W materiale pojawiają się fragmenty 
dotyczące: podania adresu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeo Wodnych 
jako miejsca kontaktowego z kandydatem (Żylioski), zaproszenia na święto 11.XI 
wysłanego przez kandydatów PO (Nikitorowicz, Arłukowicz), marszałka województwa 
i jego dwóch zastępców promujących projekty unijne (Dębski, Piorunek, Dworzaoski). 
Na zakooczenie materiału praktyka promowania się poprzez wykorzystywanie 
pełnionych funkcji zostaje uznana za nieetyczną przez prof. Jerzego Kopanię. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-10 Komitet 
Wyborczy SLD 

Konferencje 
komitetów 

wyborczych - SLD 
(19:24) 

00:50 Pozytywna Wsparcie Longina Pastusiaka dla kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej na 
radnych miejskich i wojewódzkich namawiał w Suwałkach. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-10 Komitet 
Wyborczy SLD 

Lider promuje 
kandydata 

(20:14) 

01:10 Pozytywna Wsparcie Grzegorza Napieralskiego dla kandydata SLD Mieczysława Czerniawskiego 
podczas jego wizyty w Łomży, gdzie odwiedził Wyższą Uczelnię Publiczną i przedszkole 
prowadzone przez Stowarzyszenie Edukator. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-12 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-13 KWW Suwałki 
Wizja 

Gajewskiego 

Sondaż dla 
Suwałk 
(13:58) 

02:17 Pozytywna Czesław Renkiewicz kandydat na prezydenta Suwałk z KWW Suwałki - Wizja 
Gajewskiego ma  największe szanse na zwycięstwo w I turze wg sondażu TVP 
Białystok. Komentarz dziennikarza z offu: „Wspiera go blok samorządowy i SLD”. 
Wypowiedź socjologa, prof. Tadeusza Popławskiego: "Ludzie akceptują 
dotychczasową - po prostu - dotychczasowy sposób rozwoju Suwałk, no i styl 
rządzenia".  
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Obiektyw 
Białystok 

2010-11-14 KWW Dalszy 
Rozwój Gminy 

Stara szkoła 
w Doktorcach 
trafiła w dobre 

ręce 
(03:20) 

01:57 Pozytywna Ubiegający się o reelekcję burmistrz Surarza Sławomir Halicki oddaje zamkniętą przed 
dwoma laty szkołę  stowarzyszeniu. Zapowiedź prezentera: „Stara szkoła w 
Doktorcach trafia w dobre ręce. Ręce mieszkaoców dwóch wsi - Doktorce i Lesznia. 
Sami założyli stowarzyszenie i sami namówili władze gminy do przekazania im 
budynku. Do wyborów tydzieo, więc burmistrz postarał się zdążyd z przekazaniem. 
Teraz ludzie mają miejsce spotkao i mogą myśled o wspólnych imprezach”. Komentarz 
dziennikarki z offu: „na pewno ma znaczenie to, że za kilka dni mieszkaocy będą 
wybierad władzę i władza wyciągnęła do nich rękę”. Wypowiedź burmistrza 
Halickiego: „to w pewnym sensie rekompensata władz samorządowych dla tej 
miejscowości, która mogła byd pozbawiona jedynego obiektu publicznego”.    

Informacje 
Kielce 

2010-11-08 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-09 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-10 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-11 KW Prawo 
 i Sprawiedliwośd 

Homilia biskupa 
Ryczana (4:54) 

01:06 Negatywna Podziały w PiS przenoszą się na lokalne struktury partii. Biskup Kazimierz Ryczan 
podczas homilii *o zmarłym pośle Gosiewskim+: "powiedziałeś jednoznacznie przed 
śmiercią: nie przyłożę ręki do rozbicia prawicy i nie zgłoszę kandydata PiS na 
prezydenta miasta. Gdy lider odchodzi, z cienia wynurzają się kompleksy, emocje, 
marzenia, a może i złe marzenia". Dziennikarz: "Senator Grzegorz Banaś, który jest 
kandydatem PiS na prezydenta miasta, nie chciał komentowad słów biskupa Ryczana. 
(…) Niedawno pojawiły się plotki, że jest samozwaoczym kandydatem PiS na 
prezydenta Kielc. Pod koniec października senator Banaś zdementował je. Wyjaśnił, że 
rozmawiał w tej sprawie z Jarosławem Kaczyoskim (…)".  

Informacje 
Kielce 

2010-11-11 KWW Rozwój  
i Współpraca 

Kampania 
wyborcza 

w pełni, ale 
niektórzy 

kandydaci już nie 
muszą walczyd o 

głosy (8:38) 

02:12 Pozytywna Teza zawarta w materiale: Radni w gminie Bieliny nie mają kontrkandydatów. 
Decyduje o tym w znacznej mierze zaufanie, jakim darzą ich wyborcy. Dziennikarz: "W 
gminie Bieliny jest już 5 nowych radnych. Podkreślają, że bezkonkurencyjne 
zwycięstwo zawdzięczają bliskiemu kontaktowi z wyborcami". Dziennikarz dalej: 
"Mieszkaocy chwalą sobie bezkonkurencyjną formę wyborów. Podkreślają, że mają 
zaufanie do obecnych radnych, a obcy i tak większych szans raczej by nie mieli".  
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Informacje 
Kielce 

2010-11-12 Komitet 
Wyborczy SLD, 
KW Platforma 

Obywatelska RP,  
KW Prawica 

Rzeczypospolitej,  
KW 

Stowarzyszenie 
Samorządowe 
Porozumienie 
Prawicy, KW 
Wyborców 

Porozumienie 
Samorządowe W. 

Lubawski 

Młodzi kandydaci 
do rady miasta 

mają głowy pełne 
pomysłów 

(7:00) 

02:25 Pozytywna Teza materiału: Młodzi politycy z różnych opcji chcą współpracowad dla dobra 
regionu. . Dziennikarka z offu: "Dlaczego warto głosowad na młodych - przekonywali 
dziś kandydaci do kieleckiej rady miasta z większości partii politycznych. Jak mówią, 
ich miłośd do Kielc jest silniejsza niż jakiekolwiek podziały polityczne". Michał Braun, 
KW PO RP: "siedzą osoby z pięciu różnych komitetów i uśmiechają się do siebie i 
rozmawiają na równi. I to się udało, to nie jest pytanie, czy to się uda. Popatrzcie, to 
się udało." Dziennikarka: "a jeśli uda się również 21.11, to pomysłów mają już wiele 
(…).  A wszystko niezależnie od jakichkolwiek rozgrywek na górze". Michał Piasecki, 
KW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski: "Nie rozmawialiśmy o żadnych 
kampaniach wyborczych, o tym, czy ten kandydat czy ten, o tym, co sądzisz o 
posunięciu wyborczym takiego prezydenta czy tego kandydata na prezydenta". 
Katarzyna Pasek, KW SLD: "myślę, że nikt z nas nie chciałby, żeby to wyglądało tak jak 
u naszych starszych kolegów".    

Informacje 
Kielce 

2010-11-13 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-14 Komitet 
Wyborczy SLD, 

KW Prawo 
i Sprawiedliwośd 

Kampania 
wyborcza 

w 
świętokrzyskiem 
nabiera tempa 

(4:18) 

00:45 Pozytywna Zapowiedź przyjazdu do świętokrzyskiego liderów PiS i SLD, którzy udzielą poparcia 
kandydatom swoich partii: „Już jutro do Kielc przyjedzie lider SLD Grzegorz 
Napieralski. Weźmie udział między innymi w konferencji prasowej kandydata na 
prezydenta Kielc Jana Gierady (…). Wtorek będzie należał z kolei do Jarosława 
Kaczyoskiego”.   

Kronika 
Kraków 

2010-11-08 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kronika 
Kraków 

2010-11-09 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kronika 
Kraków 

2010-11-10 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kronika 
Kraków 

2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kronika 
Kraków 

2010-11-12 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kronika 
Kraków 

2010-11-13 KW Prawo 
i Sprawiedliwośd 

Jarosław 
Kaczyoski 

w Małopolsce 
(7:01) 

01:08 Pozytywna Prezes Jarosław Kaczyoski namawia do głosowania w wyborach samorządowych na 
PiS podczas wizyt w Gorlicach, Nowym Sączu i Nowym Targu. Z przemówienia 
Jarosława Kaczyoskiego na spotkaniu: "Kartka wyborcza za PiS, za naszymi 
kandydatami, za kandydatami na radnych wojewódzkich, na burmistrza, tymi z PiS, to 
będzie kartka za tym programem, to będzie kartka za próbą uczynienia w Polsce w 
koocu czegoś nowego. Bo rząd mamy po prostu gnuśny! Gnuśny *pauza na oklaski z 
sali+ i zajmujący się głównie propagandą". 
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Kronika 
Kraków 

2010-11-14 KW Prawo 
i Sprawiedliwośd 

Konwencja PiS 
w Małopolsce 

(8:28) 

01:53 Pozytywna Czołowi politycy PiS wspierają lokalnych kandydatów swojej partii.  Dziennikarz z offu: 
„Przed południem prezes Jarosław Kaczyoski odwiedził Pcim. Chwalił miejscowego 
wójta i lokalnych działaczy. Dodał, że są oni przykładem skutecznego działania dla 
innych samorządów”. Jarosław Kaczyoski: „tutaj, jak w tej gminie, są sprawdzeni. I to 
samo dotyczy naszych kandydatów do samorządu wojewódzkiego i do samorządu 
powiatowego. Możecie paostwo byd pewni, że to są ludzie, którzy ten program będą 
realizowali”. Dziennikarz: „W Krakowie szef małopolskiego PiS Zbigniew Ziobro 
podkreślał, że nasz region, jak każdy inny, potrzebuje dobrego programu i ludzi, którzy 
mogliby go realizowad”. Zbigniew Ziobro: „ (...) mamy też wielu znakomitych 
kandydatów”. Dziennikarz: „Zdaniem Zbigniewa Ziobry, jednym z tych kandydatów 
jest Andrzej Duda, ubiegający się o prezydenturę Krakowa." 

Kronika 
Kraków 

2010-11-14 Komitet 
Wyborczy SLD 

 

Grzegorz 
Napieralski w 
Małopolsce 

(10:21) 

01:20 Pozytywna Grzegorz Napieralski wspiera lokalnych kandydatów SLD podczs wizyt w Miechowie i 
Olkuszu: „nie ukrywam, że jestem tutaj, aby wspierad moich kolegów i  moje koleżanki 
w tych wyborach. To znakomici ludzie, to kandydaci z dużym doświadczeniem, to 
kandydatki świetnie przygotowane(…)” . 

Kronika 
Kraków 

2010-11-14 KW Prawica 
Rzeczypospolitej, 

KWW Prawica 
Razem 

Wspólnota 
Samorządowa 

Marek Jurek 
w Krakowie 

(11:41) 

01:25 - Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczypospolitej wspiera Marka Boronia, kandydata KW 
Prawica Razem Wspólnota Samorządowa na prezydenta Krakowa oraz kandydatów 
Prawicy Razem Wspólnoty Samorządowej i Prawicy Rzeczypospolitej na radnych 
podczas konwencji wyborczej w Krakowie.  

Kurier 
Warszawski 

2010-11-08 - 
 

- - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-09 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-10 KW Platforma 
Obywatelska RP,  
KWW Wspólnota 

Samorządowa 
Nasze Miasto 

Kontrowersyjna 
kampania 
wyborcza 

na Bemowie 

01:30 Negatywna Zapowiedź dziennikarza: "Gorąca kampania samorządowa na Bemowie. Padają 
oskarżenia o oszczerstwa i wykorzystywanie stanowisk". KWW Wspólnota 
Samorządowa Nasze Miasto interweniuje  w PKW  ws. ankiety jaką starający sie o 
reelekcję z burmistrz Bemowa z KW PO zamierzał przeprowadzid  wśród mieszkaoców 
w dniu wyborów.  Wypowiedź burmistrza: "Ja tylko chciałem się skomunikowad z 
mieszkaocem, pokazad mu (...), że może decydowad sam za siebie". PKW 
przeprowadzenia ankiety w dniu wyborów zakazała. Również burmistrz złożył skargę 
na konkurencję. „Powód? To ulotka, redagowana przez wspólnotę samorządową, w 
której czytamy m.in. o nepotyzmie". Na ekranie pojawia się ulotka z nagłówkiem 
"Baśka miała fajny biust... czyli tajemnice alkowy bemowskiego Ratusza". Wypowiedź 
rzecznika Bemowa, Krzysztofa Zygrzaka: "Nawet w polityce krajowej się nie spotyka. 
Wyciągane są zupełnie wyssane z  palca sprawy obyczajowe". Komentarz z offu: 
"Wyssane czy nie, oceni sąd w trybie wyborczym". 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 
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Kurier 
Warszawski 

2010-11-12 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-13 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-14 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wyborcze starcia 
kandydatów na 

stanowisko 
prezydenta 
Warszawy 

02:03 Negatywna Zapowiedź: "Kandydat wspierany przez PiS, Czesław Bielecki, zadaje cios prezydent 
Warszawy, Hannie Gronkiewicz-Waltz, listą niespełnionych obietnic". Wypowiedź 
Czesława Bieleckiego: "Oszczędzę paostwu bólu lektury tych zobowiązao, ale 
podstawowe rachunki nie zgadzają się". Hanna Gronkiewicz-Waltz: "W poprzedniej 
kadencji inwestycje Warszawy to było około 4 mld złotych. W ostatnich 4 latach - 9 
mld, ponad 2 razy więcej". Komentarz z offu: "*Katarzyna Munio+ pyta premiera, czy 
prawdą jest, że na warszawskich listach wyborczych pojawiły się rodziny ważnych 
polityków PO". Katarzyna Munio: "Dzisiaj symbolicznie puszczę balon w górę (...) żeby 
pokazad, że te standardy dawno odleciały". 

Panorama 
Lublin 

2010-11-08 KW Prawo 
 i Sprawiedliwośd 

Wybory 2010 
(18:40:38) 

00:26 Pozytywna Zapowiedź dziennikarza w studiu: "W ramach kampanii samorządowej prezes PiS 
Jarosław Kaczyoski poparł dziś kandydatów swojej partii  
w Kraśniku". 

Panorama 
Lublin 

2010-11-09 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Panorama 
Lublin 

2010-11-10 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Panorama 
Lublin 

2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Panorama 
Lublin 

2010-11-12 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Pijany kandydat- 
18:39:12 

00:38 Negatywna  Zapowiedź dziennikarki w studio: "Marek K. zastępca dyrektora szpitala w Kraśniku i 
kandydat do sejmiku województwa lubelskiego z listy PSL zatrzymany za jazdę po 
pijanemu". Z wypowiedzi policjantki dowiadujemy się, że kierujący pojazdem miał 1,8 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Chod w późniejszym oświadczeniu 
kierownictwo PSL potępiło kandydata informacja niechybnie wpłynie negatywnie na 
wizerunek całego komitetu.  

Panorama 
Lublin 

2010-11-12 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010-
18:40:18 

00:41 Pozytywna Poparcie ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka  dla kandydata KW PO RP:  
"Zdaniem Ministra infrastruktury Krzysztof Żuk to najlepszy kandydat na prezydenta 
Lublina dowodzi tego jego wiedza i przygotowanie do pracy w administracji nie tylko 
samorządowej, ale i rządowej".  

Panorama 
Lublin 

2010-11-13 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Pijany kandydat- 
18:39:12 

00:38 Negatywna Zapowiedź dziennikarki w studio: "Marek K. zastępca dyrektora szpitala w Kraśniku i 
kandydat do sejmiku województwa lubelskiego z listy PSL zatrzymany za jazdę po 
pijanemu". Z wypowiedzi policjantki dowiadujemy się, że kierujący pojazdem miał 1,8 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Chod w późniejszym oświadczeniu 
kierownictwo PSL potępiło kandydata informacja niechybnie wpłynie negatywnie na 
wizerunek całego komitetu. 
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Panorama 
Lublin 

2010-11-13 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010-
18:40:18 

00:41 Pozytywna Poparcie ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka  dla kandydata KW PO RP:  
"Zdaniem Ministra infrastruktury Krzysztof Żuk to najlepszy kandydat na prezydenta 
Lublina dowodzi tego jego wiedza i przygotowanie do pracy w administracji nie tylko 
samorządowej, ale i rządowej". 

Panorama 
Lublin 

2010-11-14 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Świadomy wybór 
(18:46:46) 

03:34 Pozytywna Urzędujący prezydent Zwierzyoca Jan Skiba jest jedynym kandydatem do tego urzędu. 
Z komentarza wynika, że jest właściwym człowiekiem na właściwym stanowisku, a 
mieszkaocy Zwierzyoca nie chcą zmian. Komentarz z offu: „Tu kandydat jest jeden, 
rządzi piątą kadencję, 8 lat temu miał 3 konkurentów, 4 lata temu już tylko dwóch”. 
Skiba: „Gdyby się coś źle działo, to ja wierzę, że mieszkaocy potrafiliby stworzyd 
komitety”. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-08  - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-09 KW SLD Burmistrz 
Górowa 

Iławeckiego Jerzy 
Bubeła kłamcą 
lustracyjnym 

01:48 Negatywna Relacja z postępowania sądowego, w trakcie którego obecny burmistrz Górowa 
Iławeckiego Jerzy Bubeła zostaje uznany za kłamcę lustracyjnego. Zapowiedź 
redaktorki ze studia: „burmistrz Górowa Iławeckiego kłamcą lustracyjnym. Na 
niespełna dwa tygodnie przed wyborami Sąd Okręgowy w Olsztynie zakazał 
kandydowania Jerzemu Bubele. Dotychczasowy burmistrz Górowa zapowiada, że 
mimo wszystko będzie ubiegał się o reelekcję. Burmistrz wyrok uważa za 
niesprawiedliwy i zamierza go zaskarżyd”. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-09 KWW Zbigniewa 
Skolmowskiego 

Burmistrz 
Miłomłyna 
Zbigniew 

Skolmowski 
kłamcą 

lustracyjnym 

00:15 Negatywna Informacja ze studia o uznaniu przez sąd Zbigniewa Skolimowskiego, burmistrza 
Miłomłyna  kłamcą lustracyjnym. Wypowiedź dziennikarki  w studiu *Skoliomowski+ 
miał zataid w swoim oświadczeniu współpracę z organami bezpieczeostwa. Sąd 
zakazał mu pełnienia funkcji publicznych i kandydowania w wyborach przez 5 lat. 
Wyrok nie jest prawomocny”. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-09 KW Krzysztofa 
Piłata 

Starosta ełcki 
musi przeprosid 
obecnego wójta 

gminy Ełk za 
publikowanie 

nieprawdziwych 
informacji 

01:39 Negatywna Postanowienie sądu ws. pozwu o naruszenie dóbr osobistych przez starostę  ełckiego 
Krzysztofa Piłata, który w lokalnej gazetce oraz ulotce wydawanej przez PO stwierdził, 
że obecny wójt - Antoni Polkowski - nie uzyskał żadnych środków z UE na inwestycje. 
Wójt pozwał starostę (konkurenta w wyścigu o fotel wójta) w trybie wyborczym i 
poprzez pełnomocnika udowadniał, że zdobył ponad 3,5 mln środków na inwestycje. 
Sąd zakazał staroście rozpowszechniania nieprawdziwych informacji wyborczych. 
Komentarz dziennikarza z offu: „zdaniem sądu to starosta i zarazem kandydat na 
wójta powinien był udowodnid swoją tezę, a tego nie zrobił. (…) Krzysztof Piłat musi 
sprostowad nieprawdziwe informacje i przeprosid swojego kontrkandydata”. 
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Informacje 
Olsztyn 

2010-11-10 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Szpital bez 
kolejek 

- umowa między 
szpitalem 

wojewódzkim a 
urzędem 

marszałkowskim 

01:29 Pozytywna Teza: dzięki staraniom obecnych rządów, w województwie zlikwidowano kolejki do 
lekarza. W największym szpitalu w regionie ruszyła elektroniczna rejestracja 
pacjentów: wynik podpisanej umowy między Urzędem Marszałkowskim a szpitalem. 
"Cieszę się, że szpitale i inne placówki skorzystały z naszej oferty" - powiedział 
ubiegający się o reelekcję kandydat KW PO RP. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-12 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-13 Komitet 
Wyborczy SLD 

Działaczy SLD 
wspierał Leszek 

Miller 
(8:45) 

01:35 Pozytywna Wsparcie Leszka Millera dla kandydatów SLD w Olsztynie. Zapowiedź prezenterki: 
„Były premier przyjechał do stolicy Warmii i Mazur, żeby przekonywad, że najlepszym 
kandydatem na prezydenta jest Marcin Kulasek”.  

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-14 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Nowy sondaż 
wyborczy: II tura: 

Grzymowicz  
Małkowski? 

(4:43) 

02:23 Negatywna Teza:  kandydat PO na prezydenta to osoba przypadkowa, wybrana w ostatniej chwili. 
Wypowiedź specjalisty ds. marketingu politycznego: „Poszukiwanie kandydata przez 
PO na urząd prezydenta miasta, no, wcale dobrze nie zrobiło tej partii, zresztą 
powielono tu błąd sprzed 1,5 roku, gdzie podczas przyspieszonych wyborów tak 
naprawdę ten kandydat pojawił się w ostatniej chwili”. 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-08 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Konwencje 
wyborcze PiS 

(7:26) 

01:51 Pozytywna Jarosław Kaczyoski, Marek Kuchcioski (wicemarszałek Sejmu), i Tomasz Poręba 
(eurodeputowany z regionu) przekonują mieszkaoców  Zaleszan i Stalowej Woli do 
głosowania na kandydatów PiS.  

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-08 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe,  
KWW Tadeusza 

Ferenca "Rozwój 
Rzeszowa" 

Ludowcy walczą 
o głosy (9:18) 

01:49 Pozytywna Szef PSL Waldemar Pawlak wspiera lokalnych kandydatów. w tym urzędującego 
prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.     

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-09 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-10 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-12 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-13 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Zapowiedzi 
(00:16) 

00:56 Pozytywna Zapowiedź prezenterki: "premier i szef Parlamentu Europejskiego wspierali dziś 
kandydatów PO na samorządowców." 
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Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-13 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wsparcie dla 
kandydatów 

Platformy (1:13) 

02:38 Pozytywna Politycy PO, m.in. premier i szef PE wspierają lokalnych działaczy PO przed wyborami.  
Dziennikarka: "osobiście swojego poparcia kandydatom PO udzielił dziś w Rzeszowie 
premier Donald Tusk. Pracowity kampanijny dzieo mieli również: Jerzy Buzek, 
przewodniczący PE i Elżbieta Bieokowska, minister rozwoju regionalnego. Oboje wzięli 
udział w przemyskiej konwencji PO". 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-14 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydaci PiS 
zabiegają o głosy 

(6:51) 

02:09 Negatywna Materiał poświęcony jest  krytyce PO, która zdaniem kandydatów PiS nieudolnie 
rządzi.  Dziennikarka: „W Rzeszowie kandydaci do sejmiku i parlamentarzyści PiS (…) 
przypomnieli, że realizowane już kluczowe inwestycje to nie zasługa obecnego rządu, 
ale właśnie samorządów”. Bogdan Rzooca: „dzisiaj przyjeżdżają panowie z PO i stają 
przed inwestycjami i mówią, że to oni. Nie dajmy się nabrad na to”. Dziennikarka: 
„kandydaci PiS skrytykowali obecny rząd m.in. za opóźnienia w budowie autostrady i 
drogi ekspresowej S-19”.    

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-08 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-09 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-10 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-11 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-12 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-13 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-14 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Panorama 2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kampania 
samorządowa - 
ogólnopolska 

00:57 Pozytywna Wsparcie Donalda Tuska i przewodniczącego PE Jerzego Buzka dla kandydatów PO. 
Komentarz z offu: „Premier w stolicy Dolnego Śląska wspierał kandydata PO, 
wcześniej wziął udział w przyznaniu doctora honoris causa Jerzemu Buzkowi”. 
Wypowiedź Tuska: „To także z przekonania promotor naszych pomysłów na Wrocław 
i stąd to wsparcie nas wszystkich, w tym także profesora Buzka, dla Sławomira 
Piechoty”. 

Panorama 2010-11-15 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Kampania 
samorządowa - 
ogólnopolska 

00:57 Negatywna Informacja o wsparciu PiS przez byłych polityków PSL.  Z offu: „W Warszawie trzej byli 
ludowcy zasilili szeregi PiS-u”. Wypowiedź Wojciechowskiego (byłego prezesa PSL): 
„PSL wieś lekceważy”. Komentarz z offu: „A PiS swoją pozycję na wsi chce wzmocnid”. 
Wypowiedź Kaczyoskiego: „Ta częśd *…+ ludowa naszej formacji jest coraz silniejsza”. 

Panorama 2010-11-15 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Kampania 
samorządowa - 
ogólnopolska 

00:57 Pozytywna Uzasadnienie j.w. 
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Panorama 2010-11-15 Komitet 
Wyborczy SLD 

Kampania 
samorządowa - 

Radom 

00:22 Pozytywna Szef SLD przyjechał wesprzed kandydata na prezydenta Radomia. 

Panorama 2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kampania 
samorządowa - 

Sosnowiec 

00:24 Pozytywna Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna „walczył o głosy wyborców dla kandydata na 
prezydenta Sosnowca”. 

Panorama 2010-11-15 Komitet 
Wyborczy SLD, 

KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Od wyborów do 
wyborów 

02:14 Negatywna Teza: Politycy wykorzystują niepełnosprawnych, by zdobyd poparcie. Komentarz 
dziennikarza: „Kandydaci bardzo chętnie siadają na wózki na chwilę, mówią, że chcą 
zobaczyd, jak jest, zrozumied, poczud”. W kadrze: grupa z PiS na wózkach, na czele z 
kandydatem popieranym przez tę partię na prezydenta Warszawy, Czesławem 
Bieleckim, następnie grupa z SLD, na czele z jej kandydatem Wojciechem 
Olejniczakiem; jeden z posłów Tomasz Grabowski (SLD) na wózku w koszulce ze 
swoim nazwiskiem. Nowy kadr: autentyczny niepełnosprawny na wózku; jego 
wypowiedź: „Żenada, po prostu żenada”. Dziennikarz: „Premier Donald Tusk 5 lat 
temu pchał wózek Sławomira Piechoty, skutecznie – dziś to kandydat na prezydenta 
Wrocławia”. W kadrze: Tusk niesie wózek, Piechota w grupie polityków, uśmiechnięci, 
słychad bicie braw. Komentarz: „Problemu niepełnosprawnych nie da się rozwiązad w 
świetle kamer i blasku aparatów”. W kadrze: znów Olejniczak na wózku, następnie 
grupa z Bieleckim na wózkach 

Panorama 2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Od wyborów do 
wyborów 

02:14 Pozytywna Uzasadnienie j.w. 

Panorama 2010-11-16 Komitet 
Wyborczy SLD, 

KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Kampania 
samorządowa 

(15:33) 

02:24 Pozytywna "Liderzy partii ruszyli w Polskę wspomóc swoich kandydatów" - mówi dziennikarka w 
studio. Chwilę później obraz: za mównicą stoi Jarosław Kaczyoski na konwencji 
wyborczej w województwie świętokrzyskim. Gwarantuje, iż PiS będzie dobrym 
gospodarzem na wszystkich szczeblach samorządowych. Kolejny obraz: lider SLD 
Grzegorz Napieralski (parę sekund później razem z Krzysztofem Matyjaszczykiem, 
kandydatem SLD do fotela prezydenta Częstochowy) na ulicach Częstochowy 
namawia do głosowania na jego ugrupowanie. 

Panorama 2010-11-16 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Język kampanii 
(17:59) 

02:03 Pozytywna Materiał o języku  w kampanii wyborczej. Fragment przemówienia Jarosława 
Kaczyoskiego: „Rząd, który się dopuszcza takich rzeczy, który się zachowuje jak taki 
wystraszony piesek” skontrastowany jest z wypowiedzią Tuska: „W ostatnich 
tygodniach zostałem avatarem, mogę byd małym psem – nie ma problemów. W 
każdej roli jakoś wytrzymam”. Komentarz dziennikarza, z offu: „Prezes Kaczyoski użył 
jeszcze jednego porównania, tym razem zapytany został o powrót do partii posłanek 
Kluzik -Rostkowskiej i Jakubiak”. I odpowiedź Kaczyoskiego: „Naprawdę proszę nie 
pytad mnie o to, jakie mam buty, no bo to nie jest ważne”, po której dziennikarz 
cytuje opinie ekspertki socjologii języka „doktor Katarzyna Kłosioska *…+ uważa, że 
*politycy+ często stąpają po cienkiej linii, za która są słowa już obraźliwe”.  

Panorama 2010-11-16 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Język kampanii 
(17:59) 

02:03 Negatywna Uzasadnienie j.w. 
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Panorama 2010-11-17 Komitet 
Wyborczy SLD, 
KW Platforma 

Obywatelska RP 

3 dni przed ciszą 02:30 Pozytywna Wsparcie Grzegorza Napieralskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego i Włodzimierza 
Czarzastego dla kandydatów Sojuszu  
w  Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.  Wsparcie Grzegorza Schetyny dla kandydatów 
PO na Dolnym Śląsku. 

Panorama 2010-11-18 Komitet 
Wyborczy 

"Sandomierz 
Razem", 

KW Prawo  
i Sprawiedliwośd, 
KWW Grzegorza 
Teresioskiego, 
KWW Rafała 
Dutkiewicza 

Trudne wybory 
(6:17) 

02:16 Pozytywna Reportaż o władzach miast zalanych podczas tegorocznej powodzi. Dziennikarka: 
„Powodzie nie zaszkodziły włodarzom miast. Ci, którzy w tym roku dostali od życia w 
kośd, najczęściej chcą wybrad ich ponownie, świadczą o tym przedwyborcze sondaże”. 
Komentarz: „Burmistrz Bogatyni *PiS+ twierdzi, że na kampanię nie ma czasu, że tak 
jak pół roku temu zajmuje się problemami powodzian”. Dziennikarz: „Burmistrz 
Sandomierza czy wójt gminy Wilków, obaj mają duże szanse na reelekcję”. Grzegorz 
Teresioski, wójt Wilkowa: „Ja nie jeżdżę, nie agituję, nie robię działao typowo 
politycznych”. Ekspert: „To się przekłada na wyniki wyborów lokalnych, szczególnie w 
małych miejscowościach, ale również w takich dużych miastach jak Wrocław”. 
Komentarz: „Rafał Dutkiewicz w sondażach bije na głowę pozostałych kandydatów i 
cieszy się prawie 65-procentowym poparciem”. 
 

Panorama 2010-11-18 Komitet 
Wyborczy SLD, 
KW Platforma 

Obywatelska RP, 
KW Prawo  

i Sprawiedliwośd 

Kampania na 
finiszu (8:36) 

02:04 Pozytywna Wsparcie liderów partii dla kandydatów na radnych i prezydentów miast: Premiera 
Tuska dla kandydata Platformy na prezydenta Krakowa w podkrakowskich 
Niepołomicach, Grzegorza Napieralskiego dla kandydata SLD na prezydenta Opola, 
Jarosława Kaczyoskiego dla kandydatów PiS w Siedlcach. 

Panorama 2010-11-19 Komitet 
Wyborczy SLD 

Finisz kampanii 02:18 Pozytywna Poparcie byłego mistrza olimpijskiego Wojciecha Fortuny dla KW SLD i dla samego 
lidera Sojuszu. Wypowiedź Fortuny: „Na tych nartach pan poleci na najbliższych 
zawodach na najwyższe podium, a ja spowoduję swoją osobą, że fortuna na pewno 
będzie panu sprzyjad”. 

Panorama 2010-11-19 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Starcia wyborcze 
- Warszawa 

00:37 Pozytywna Komentarz dziennikarki z offu z silną sugestią, że kandydatka PO z pewnością wygra 
wybory. „Warszawa, tu według sondaży liderem jest Hanna Gronkiewicz – Waltz, 
pytanie czy wygra już w pierwszej turze”  

Panorama 2010-11-19 KW Grobelnego 
Ryszarda 

Starcia wyborcze 
- Poznao 

00:37 Negatywna Materiał o wycofaniu poparcia PO  dla prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego w 
związku z ciążącym na nim zarzutem prokuratorskim. Komentarz z offu: „Jeszcze 2 
miesiące temu to Grobelny miał byd kandydatem Platformy, wspierad miał go 
Ganowicz (…) Platforma poparcie dla Grobelnego wycofała po tym jak premier ogłosił, 
że PO nie będzie wspierało kandydatów, na których ciążą zarzuty prokuratorskie”. 
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Panorama 2010-11-19 KWW 
Samorządnośd 

Sopot 

Starcia wyborcze 
- Sopot 

00:25 Negatywna Głos z offu w materiale poprzedzającym: „(…) premier ogłosił, że PO nie będzie 
wspierało kandydatów, na których ciążą zarzuty prokuratorskie(…)". I dalej: "Tak też 
kandydatem oficjalnie niezależnym stał się w Sopocie Jacek Karnowski *Samorządnośd 
Sopot]. Oficjalnie, bo - jak widad na zdjęciach - wsparcie partii ma”. W kadrze na 
spotkaniu z kandydatem - ludzie w kurtkach z logo PO. 
Materiał  informuje o tym, że na kandydacie ciąży zarzut prokuratorski oraz że 
podczas jego kampanii odbywa się nieczysta gra (PO teoretycznie wycofało poparcie, 
ale praktycznie wspiera). 

Wiadomości 2010-11-15 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Liderzy na 
pierwszej linii 

(5:13) 

02:50 Pozytywna Materiał o wstąpieniu do PiS przez dawnych posłów PSL. Komentarz z offu: „PiS 
sondażem się nie zraża i stawia na wieś. Dziś do partii przystąpiło kilku posłów i 
europosłów związanych niegdyś z PSL, w tym były szef tego ugrupowania, Janusz 
Wojciechowski”. 

Wiadomości 2010-11-16 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Wiadomości 2010-11-17 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Wiadomości 2010-11-18 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Wiadomości 2010-11-19 Komitet 
Wyborczy SLD 

Pracowity finisz 
(1:16) 

01:48 Pozytywna Wsparcie byłego mistrza skoków narciarskich Wojciecha Fortuny dla KW SLD. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Ministerialny 
objazd 
(1: 31) 

01:45 Pozytywna Wsparcie ministra sprawiedliwości  K. Kwiatkowskiego dla Pawła Bruskiego, 
kandydata PO na prezydenta Bydgoszczy. Wypowiedź K.Kwiatkowskiego: „*Bruski+ jest 
taką osobą, która może doskonale wypełniad wszystkie obowiązki nie tylko w 
administracji rządowej, ale także samorządowej, także w mieście” 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Regionalny plac 
budowy 
(3:17) 

02:21 Pozytywna Wsparcie ministra Cezarego Grabarczyka dla kandydatów PO na prezydenta Torunia, 
Włocławka i Bydgoszczy podczas wizyty w regionie. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Ostatnia prosta 
(11:04) 

00:42 Negatywna Informacja o pozwie Barbary Kozber kandydatki KWW Dombrowicza w zwyczajnym 
trybie procesowym przeciwko kandydatowi PO Rafałowi Bruskiemu w związku z 
udzielonym przez niego wywiadem w jednej z lokalnych gazet w której powiedział, że 
próbowała wpływad na jego decyzje personalne. w Urzędzie Wojewódzkim (sprawa 
dotyczyła jej życiowego partnera). W materiale nie pojawił się Bruski, nikt z KW PO RP 
nie odniósł się do zarzutów. 
 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Szopioski o 
facebooku 
Bruskiego 

(11:49) 

00:50 Negatywna W odpowiedzi na post na jednym z portali społecznościowych urzędującego 
wojewody Rafała Bruskiego, kandydata PO na prezydenta Bydgoszczy ( "Władza za 
wszelką cenę to sposób działania moich konkurentów") jego konkurent z KWW Lewica 
zarzuca mu, że to nie on, ale PO dąży do władzy za wszelką cenę, o czym świadczą 
m.in. wizyty ministrów w trakcie kampanii. Bruski wydaje oświadczenie w którym 
tłumaczy się z wizyt ministrów, ale nie odnosi się do tezy wpisu na portalu. 
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Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-15 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Kosma Złotowski 
spotkanie z 

mediami 
(12:42) 

01:11 Negatywna Kandydat PiS na prezydenta Bydgoszczy Kosma Złotowski ostrzega, że głosowanie na 
Dombrowicza to głosowanie na PO, a głosowanie na PO to głosowanie na Toruo. KW 
Dombrowicza, i kandydat PO Rafał Bruski odpierają zarzuty, oceniając wypowiedzi 
Złotowskiego jako niepoważne i bezpodstawne. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-15 KWW Michała 
Zaleskiego Czas 

Gospodarzy 

Komitet 
honorowy 
Zaleskiego 

(14:38) 

00:54 Pozytywna Michał Zalewski, kandydat KKW Czas Gospodarzy na prezydenta Torunia przedstawia 
swój komitet honorowy, któremu przewodniczą v-ce marszałkowie sejmu – Ewa 
Kierzkowska z PSL i Jerzy Wenderlich z SLD. Zalewskiego poparli także znani politycy: 
Władysław Frasyniuk i Andrzej Olechowski. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-16 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-17 Komitet 
Wyborczy SLD 

Finisz kampanii 
SLD - Wenderlich 
w Inowrocławiu 

(7:47) 

00:52 Pozytywna Wsparcie wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha dla kandydata do sejmiku 
Krystiana Łuczaka i innych kandydatów SLD w Inowrocławiu: „Wiele potrafi, wiele 
zrobił, wiele potrafi wnieśd i to wielka wartośd dodana tego sejmiku, poparcie dla 
niego”.  

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-18 KWW Michała 
Zaleskiego Czas 

Gospodarzy 

Czas Gospodarzy 
(11:11) 

00:26 Pozytywna Na konferencji starającego się o reelekcję prezydenta Torunia Michała   Zaleskiego 
pojawił się aktor Marek Kondrat, który dziękował prezydentowi za otwartośd i udaną 
współpracę. Komentarz dziennikarki: "Nie udzielił kandydatowi oficjalnego poparcia w 
wyborach, ale - jak się wyraził - byłby szczęśliwy, gdyby Michał Zaleski pozostał na 
stanowisku". 
 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-18 KW Platforma 
Obywatelska RP 

PO i 
Przybyszewski 
- kandydat na 

prezydenta 
Torunia (12.18) 

00:34 Pozytywna Wsparcie Tomasza  Lenza, posła PO na Sejm i lidera partii  
w regionie dla kandydata PO na prezydenta Torunia. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-18 KKW Lewica Lewica o 
kampanii (12.54) 

00:39 Pozytywna Marek Borowski, szef rady politycznej SDPl i były marszałek Sejmu, wspiera we 
Włocławku i Toruniu przedstawicieli KWW Lewica. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-18 KW Nasz Dom 
Polska- 

Samoobrona 
Andrzeja Leppera 

Samoobrona w 
Grudziądzu 

(14.01) 

00:40 Pozytywna Wsparcie przewodniczącego Samoobrony Andrzeja Leppera dla Błażeja Rusonia. 

Zbliżenia 
Bydgoszcz 

2010-11-19 Komitet 
Wyborczy SLD 

Finisz kampanii w 
Golubiu 

Dobrzyniu (6.38) 

00:56 Pozytywna Wsparcie wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha dla  kandydatów SLD, w tym 
Mariusza Blumkowskiego, którego nazywa „dobrym gospodarzem”. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-15 KWW 
Samorządnośd 

Sopot 

Jacek Karnowski 
namawiał 

spacerujących 
po Monciaku do 

głosowania 
(18:26) 

00:57 Pozytywna Wsparcie kandydata KWW Samorządnośd Sopot Jacka Karnowskiego przez lokalnych 
polityków PO, posła na Sejm i ministra w kancelarii prezydenta Sławomira Nowaka, 
który na głównym sopockim deptaku, namawia mieszkaoców do głosowania na 
Karnowskiego. Wypowiedź Nowaka: „Nie eksperymentowałbym na miejscu sopocian 
z jakimiś nowymi władzami. Jacek Karnowski sprawdza się jako gospodarz, widad, że 
miasto się fantastycznie rozwija”. 
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Panorama 
Gdaosk 

2010-11-16 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Posłowie PiS 
wspierają 

kandydatów w 
Słupsku (9:22) 

01:46 Negatywna Posłowie PiS Beata Kempa, Jolanta Szczypioska i Andrzej Dera wspierają słupskich 
kandydatów do samorządu. Na konferencji prasowej Kempa krytykuje rządy 
Platformy i Donalda Tuska: "3 lata zostały tak naprawdę zmarnowane. One były moim 
zdaniem jedynie nastawione na kształcenie PR-oskie samego szefa partii premiera 
Donalda Tuska. Tutaj czasu nie marnował”.  

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-16 KW Prawo 
 i Sprawiedliwośd 

Posłowie PiS 
wspierają 

kandydatów w 
Słupsku (9:22) 

01:46 Pozytywna Uzasadnienie j.w. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-16 KWW Macieja 
Kobylioskiego 

Zbigniew 
Konwioski 

podsumował 8 lat 
rządów Macieja 
Kobylioskiego 

w Słupsku (12:18) 

01:11 Negatywna Zbigniew Konwioski z KW PO radzi prezydentowi Kobylioskiemu wycofad  się z 
polityki: "8 lat urzędującego prezydenta to czas kiedy są rzeczy, które się udały, ale też 
wielu szans nie wykorzystano. W życiu każdego człowieka, w życiu działacza 
samorządowego przychodzi taki moment, że trzeba wiedzied, kiedy po prostu trzeba 
odejśd, kiedy formuła się wyczerpała (...) i w takiej roli jest dziś urzędujący prezydent". 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-17 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydaci PiS 
zarzucają PO brak 

programu dla 
Pomorza (9:47) 

01:04 Negatywna PiS zarzuca PO brak programu dla Pomorza. Wypowiedź Marchlewicza (PiS): 
"Apelujemy i prosimy kolegów z Platformy, żeby pokazali program wyborczy nie tylko 
nam, bo dla nas to jest może mniej ważne, ale przede wszystkim wyborcom, bo w 
przeciwnym wypadku sprzedajemy twarze na billboardach i twarze na plakatach, a 
jest to sprzedaż tylko i wyłącznie formy bez odrobiny treści i uważamy, że jest to 
troszeczkę oszukiwanie wyborców". PiS apeluje też do PO o czystą kampanię 
wyborczą. Dają przykład brudnej gry wyborczej prowadzonej przez Platformę przed 4 
latami. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-18 Komitet 
Wyborczy SLD, 
KW Platforma 

Obywatelska RP, 
KWW 

Demokracja 
Bezpośrednia, 

KWW 
Samorządnośd 

Sopot 

W Sopocie 
kandydaci PO, 

SLD 
i Samorządności 

podpisali Pakt dla 
Sopotu (7:17) 

01:38 Pozytywna Kandydaci do rady miasta z ramienia PO, SLD i Samorządności Sopot przedkładają 
dobro miasta ponad podziały partyjne. Podpisali "Pakt dla Sopotu" – listę 16 
projektów, które mają zostad zrealizowane niezależnie od tego, kto wygra wybory. To 
lista pomysłów, na które każdy z kandydatów wyraził zgodę, a zwycięzca wyborów 
będzie wprowadzał w życie. Kandydaci ze wszystkich uczestniczących w pakcie 
ugrupowao wypowiadają się pozytywnie na temat inicjatywy. Pakt dla Sopotu, to - 
zdaniem sygnatariuszy – umowa ponad podziałami, która ma służyd rozwojowi 
miasta. 
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Panorama 
Gdaosk 

2010-11-18 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Stanisław Cora 
zarzuca Pawłowi 
Adamowiczowi 

nieszczerośd 
w 

przedwyborczych 
deklaracjach 

(10:51) 

00:57 Negatywna Kandydat niezależny KKW Gdaosk Stanisław Cora krytykuje ubiegającego sie o 
reelekcję Pawła Adamowicza za nieszczerośd w przedwyborczych deklaracjach i brak 
wrażliwości społecznej. Cora: „to on obywateli, którzy mają problemy z płatnością 
czynszów za mieszkania komunalne próbuje wsadzad". 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-18 KWW Macieja 
Kobylioskiego 

Zbigniew 
Konwioski 
krytykował 

projekt 
przyszłorocznego 
budżetu Słupska 

(14:36) 

01:01 Negatywna Zbigniew Konwioski kandydat PO na prezydenta Słupska krytykuje projekt budżetu 
przygotowany przez urzędującego prezydenta Macieja Kobylioskiego. Konwioski: „ten 
budżet nie przedstawia żadnej nowej wizji, żadnego rozwiązania, wyjścia z naszych 
problemów (...)”. Głos z offu: "Platforma krytykuje m.in. zbyt duże zadłużenie miasta, 
zmniejszenie wydatków na walkę z bezrobociem, mniejszą pomoc dla najuboższych i 
ograniczenie stypendiów dla uczniów". Dziennikarz dodaje, że jednocześnie wydatki 
prezydenckie zostały zwiększone o 1,5 miliona złotych. 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-19 Komitet 
Wyborczy SLD 

Intensywny 
koniec kampanii 

wyborczej 
w Sopocie(0:43) 

02:17 Pozytywna Wsparcie posła SLD Ryszarda Kalisza dla kandydata SLD na prezydenta Sopot: 
„Zwracam się ostatniego dnia kampanii samorządowej do mieszkaoców Sopotu – 
głosujcie na prezydenta Sopotu z listy SLD nr 1 Tomasza Bojar-Fijałkowskiego". 

Panorama 
Gdaosk 

2010-11-19 KW Platforma 
Obywatelska RP 

PO podsumowuje 
kampanię (3:00) 

01:33 Pozytywna Minister w kancelarii prezydenta Sławomir Nowak wspiera w Kościerzynie 
kandydatów PO na burmistrza miasta i do sejmiku województwa. 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Poparcie dla 
Ciemnoczołowski

ego (09:48) 

00:26 Pozytywna Wsparcie Marszałka Marcina Jabłooskiego, wojewody Heleny Hatki, poseł Bożenny 
Bukiewicz i europosła Artury Zasady dla Sebastiana Ciemnoczołowskiego, kandydata 
na burmistrza Kargowej, który „liczy na poparcie tych osób przy realizacji budowy 
obwodnicy Kargowej i stworzeniu strefy ekonomicznej". 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-16 KWW Jędrzejczak 
- Gorzów XXI w. 

Ulica 
Wyszyoskiego jak 

nowa (05:40) 

01:30 Pozytywna Teza materiały: prezydent Tadeusz Jędrzejczak umie zadbad  
o miasto i jego mieszkaoców. Wykonawca remontu ulicy cjwali prezydenta: "To jest 
prawdziwy patriotyzm (...) ściągnięcie pieniędzy dla rozwoju lokalnego, lokalnych 
inwestycji, dla społeczeostwa miasta". Głos z offu dziennikarza: "Inwestycję docenił 
już zarząd województwa lubuskiego, przyznając jej nagrodę Inwestycji 2010, a także 
mieszkaocy Gorzowa". Na potwierdzenie tej tezy vox populi: "Bardzo mi się podoba" - 
mówi mieszkanka Gorzowa.  

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-16 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Spotkanie 
przedstawicieli 

PO (08:00) 

00:31 Pozytywna Teza materiału: PO wywalczyła unijne pieniądze. Z offu: "Przedstawiciele Platformy 
Obywatelskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska poinformowali o 
pozyskaniu dodatkowych środków unijnych na ochronę środowiska. Województwo 
lubuskie otrzymało ponad 15 milionów dofinansowania (...)"  Z materiału nie wynika, 
czy wyżej wymienieni mieli coś wspólnego z pozyskaniem środków z UE i czy 
pozyskanie środków leży w ich kompetencjach.  

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-17 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 
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Informacje 
Lubuskie 

2010-11-18 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-19 KWW Jędrzejczak 
- Gorzów XXI w. 

Rawa i Surowiec 
mogą 

kandydowad 
(00:48) 

01:32 Negatywna Materiał o orzeczeniu sądu w związku ze skargą szefowej sztabu urzędującego 
prezydenta, które domagała się skreślenia z rejestru wyborców dwóch kandydatów na 
radnych. Negatywnie wypada w nim  szefowa sztabu wyborczego Tadeusza 
Jędrzejczaka, która zleciła prywatnemu detektywowi śledzenie Roberta Surowca i 
Mirosława Rawy w celu udowodnienia, że nie są oni mieszkaocami Gorzowa. Sąd 
uznał, że dowody przeciwko Rawie i Surowcowi są niewystarczające i oddalił skargę, 
pozwalając obojgu ubiegad sie o mandat radnego. 

Informacje 
Lubuskie 

2010-11-19 KW 
Stowarzyszenia 

Moje Miasto 

Żyto przegrał 
z Materną (05:33) 

00:27 Negatywna Starający się o mandat radnego Piotr Żyto kandydat Stowarzyszenia Moje Miasto 
przegrał w procesie wyborczym z kandydatem na prezydenta Zielonej Góry Jerzym 
Materną, który nazwał go w swoich materiałach wyborczych agentem SB. Zdaniem 
sądu użycie takiego określenia nie jest informacją nieprawdziwą. Żyto kilka tygodni 
temu przyznał się do współpracy z SB.  

Aktualności 
Katowice 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wsparcie 
marszałka 

(6:57) 

00:50 Pozytywna Wsparcie Grzegorza Schetyny, marszałka Sejmu, dla kandydata Platformy 
Obywatelskiej Jarosława Pięty. 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-16 Komitet 
Wyborczy SLD 

Wyborcze 
wsparcie 

- SLD 
(7:42) 

02:35 Pozytywna Wsparcie przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego dla kandydatów SLD na 
prezydentów miast w regionie śląskim. 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-17 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-18 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Finisz kampanii - 
PiS 

(8:45) 

00:42 Pozytywna Wsparcie Joanny Kluzik-Rostkowskiej dla Andrzeja Rozpuchowskiego. 
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Aktualności 
Katowice 

2010-11-18 KWW Nowe 
Mysłowice 

Wyborcza 
drabina 
(11:16) 

03:17 Negatywna Oskarżenie KWW Nowe Mysłowice o zastraszanie kontrkandydata. Dziennikarz: 
„Jednemu z kandydatów na prezydenta Mysłowic w czasie plakatowania skradziono 
drabinę. Przy okazji radzono mu, żeby ograniczył swoja kampanię. Sprawą zajęła się 
policja”. Zaatakowany kandydat: „Powiedzieli, że mam się więcej nie wywieszad, że 
nie wolno mi, że jeśli po prostu zobaczą mnie za 5 minut, to mnie, cytuję, zaje…”. 
Twierdzi, że w ramach prywatnego śledztwa znalazł samochód sprawców, który 
należy do rzecznika urzędu miasta, a podejrzani o atak to kandydaci KWW Nowe 
Mysłowice. Dziennikarz: „Krzysztof Domarus odżegnuje się od sprawy. Zapewnia, że 
to pomyłka”. Podejrzany: „Prowadzę działalnośd gospodarczą z żoną, w całym mieście 
prowadzę bary praktycznie. Jesteśmy rozpoznawani wszędzie, tak że dlatego mnie zna 
i nie wiem, dlaczego twierdzi, że mu coś zrobiłem”. Dziennikarz: „Z drugim 
rozpoznawanym nie udało nam się skontaktowad”. Marek Mazur, politolog: 
„Chuligaostwo polityczne, groźby karalne – sprawa nadaje się do prokuratury i to jest 
już praca dla policji”. Dziennikarz: „Zanim sprawę wyjaśni policja, byd może 
rozstrzygną ją wyborcy”. 

Aktualności 
Katowice 

2010-11-19 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Finisz kampanii 
PO 

(1:16) 

02:17 Pozytywna Poparcie Donalda Tuska dla kandydatów KW PO podczas wizyty w Katowicach, gdzie 
otwierał obwodnicę Siewierza. Tusk: "Udało się otworzyd tę obwodnicę szybciej niż 
planowano…”. Komentarz z offu: „W ostatnim dniu kampanii przewodniczący 
Platformy  Obywatelskiej wspierał też kandydatów PO”. Wypowiedź kandydata PO 
Arkadiusza Godlewskiego: "To jest wyraz zaufania dla śląskiej Platformy, wyraz 
oczekiwania na dobry wynik wyborczy, no i dla nas wszystkich jest to niezwykle 
mobilizujące, żeby dzisiaj do 24:00 jeszcze bardzo intensywnie pracowad".  

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-15 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-16 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-17 KWW Łódzkie 
Porozumienie 
Obywatelskie 

W trybie 
wyborczym 

- Maciej Rakowski 
SLD przeciwko 

Włodzimierzowi 
Tomaszewskiemu 

PO (2:40) 

00:46 Negatywna Materiał dotyczy procesu, jaki radny SLD, Maciej Rakowski, wytoczył Włodzimierzowi 
Tomaszewskiemu z PO w związku z informacjami zamieszczonymi na stronie 
kandydata. "Sąd nakazał Włodzimierzowi Tomaszewskiemu sprostowad informacje 
zawarte na jego stronach”.  

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-17 Komitet 
Wyborczy SLD 

W trybie 
wyborczym (3:26) 

00:34 Negatywna Prezydenta Sieradza Jacek Walczak wygrał proces z Ryszardem Majchrzakiem z SLD o 
rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na swój temat.  
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Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-18 KW Platforma 
Obywatelska RP, 

KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Wybory 
samorządowe 

- PO i PSL (10:06) 

00:13 Pozytywna Kandydaci PO i PSL zorganizowali wspólnie zbiórkę krwi, w której wzięło udział ponad 
100 osób. 

Łódzkie 
Wiadomości 

Dnia 

2010-11-19 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier Opolski 2010-11-15 Komitet 
Wyborczy SLD, 
KW Platforma 

Obywatelska RP 

Pokaz 
sprawności? 

(08:55) 

01:53 Negatywna Materiał przedstawia happening zorganizowany przez Partię Zielonych i Sojusz Lewicy 
Demokratycznej, podczas którego można było przekonad się, jak wygląda 
pokonywanie ulicznych przeszkód w Opolu z perspektywy osób niepełnosprawnych. 
W materiale pojawiają się nieprzychylne opinie pod adresem obecnych władz. 
Wypowiada się jeden z kandydatów na radnych z KW SLD: "Krótki odcinek spod 
ratusza do kina w naszym mieście. Jest to droga, powiem, prawie że przez mękę" oraz 
przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych: "Na pewno jest bardzo dużo do 
zrobienia, szczególnie jeśli chodzi o wszystkie te miejsca, gdzie osoba niewidoma musi 
je pokonad, idąc do urzędu, idąc do szkoły". Wypowiedź Violetty Porowskiej, 
kandydatki na prezydenta Opola, KW PiS: "To przedsięwzięcie, myślę, że dla niewielu 
kobiet wykonalne, bo z natury nie jesteśmy tak silne w rękach jak mężczyźni". Głos z 
offu surowo ocenia postępowanie obecnego prezydenta: "Od czterech kółek stroni 
obecny prezydent Opola, jego urzędnicy mówią jednak wprost: jest jeszcze w tej 
sprawie wiele do zrobienia." Mirosław Pietrucha, przedstawiciel prezydenta ripostuje: 
"Problem - jak zwykle - w posiadanych pieniądzach, ale pieniądze staramy się w 
budżecie miasta co roku wygospodarowad na takim poziomie, aby likwidacja tych 
barier była pewnym ciągłym procesem finansowanym przez miasto". Na koniec głos z 
offu zwraca uwagę na znaczenie głosów osób niepełnosprawnych, dzięki którym 
można wprowadzid do rady miasta przynajmniej kilku "orędowników ich haseł".. 
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Kurier Opolski 2010-11-16 KW Platforma 
Obywatelska RP, 

KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe 

Samorząd 2010 
Twój wybór: Jak 

zachęcid młodych 
do powrotu 

(05:05) 

03:41 Negatywna Teza zawarta w materiale: „Program zarządu województwa ‘Opolskie. Tutaj zostaję’ 
okazał się nieskuteczny. Niewiele osób o nim słyszało, a działania zmierzające do 
utrzymania opolan w regionie są zbyt mało kompleksowe”. Wypowiedź jednego z 
mieszkaoców: „Pierwszy raz to słyszę. Poważnie”. Władze województwa tłumaczą 
niepowodzenie programu ogólnoświatowym kryzysem. Dowiadujemy się m.in., że na 
Opolszczyźnie nie powstała planowana fabryka Mercedesa i nowe miejsca pracy. 
Radny Kotyś: „Dla mnie to była chyba największa przegrana w tej kadencji (…).” 
Komentarz z offu: "Program ‘Opolskie. Tutaj zostaję’ miał zachęcad do powrotu tych, 
którzy za granicą zdobyli już kapitał, ale chod ok. 20 tys. ludzi powróciło z „saksów”, 
zachęconych dotacją do otwarcia własnego biznesu, to jak mówi radny PiS, „(…) 
sięgnięcie po *te pieniądze+ nie jest takie łatwe, jak się okazało. Oprócz stworzenia 
miejsca pracy ludzie oczekują też czegoś innego: przedszkola, jakiejś działki, na której 
mogliby postawid dom, zakupid mieszkanie w rozsądnej cenie”.  Komentarz z offu 
dodaje: „Jednym słowem trzeba im zaoferowad lepsze warunki życia. Niestety opolska 
rzeczywistośd skrzeczy”. Radna SLD mówi o bardzo złym skomunikowaniu z miastem 
podopolskich wsi – i tym samym braku dostępu do dóbr kulturalnych. Komentarz z 
offu: „Według opozycji trzeba zachęcad ludzi do osiedlania się na Opolszczyźnie 
poprzez równoczesne zaangażowanie wielu instytucji: władz gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i organizacji pozarządowych”. 

Kurier Opolski 2010-11-17 Komitet 
Wyborczy SLD 

Samorząd 2010 
Twój Wybór: 

Kędzierzyn-Koźle 
(07:55) 

02:43 Negatywna Teza zawarta w materiale: Brak zgody pomiędzy radnymi i nieumiejętnośd 
przekonania radnych przez prezydenta miasta powoduje paraliż w rozwiązywaniu 
problemów Kędzierzyna-Koźla. 
Prezydent Kędzierzyna-Koźla: „Ta kadencja, która już się kooczy, była trudnym 
okresem, nie ukrywam. Był mały konflikt pomiędzy mną, czyli organem 
wykonawczym, a organem uchwałodawczym, radą miasta”. Głos z offu komentuje 
ironicznym tonem: „Ten 'mały' konflikt zrodził duże kłopoty”.  Pierwszy to mieszkania 
socjalne. Prezydent: „Nie wybudowaliśmy w tej kadencji żadnego mieszkania 
komunalnego, socjalnego. Pomimo tego, że wprowadzaliśmy pieniądze na 
opracowanie dokumentacji technicznej, rada przyjęła, już na etapie pozwolenia na 
budowę i wprowadzenia budowy, no radni wykreślili to zadanie, mówiąc, że nie 
będziemy budowad”. Kolejnym problemem są korki. Komentarz z offu: „Kłopot 
rozwiązałoby przedłużenie obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Jej budowa jest planowana 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, niezależną od samorządu”. Prezydent w 
swojej wypowiedzi podkreśla, że musi byd porozumienie w tej sprawie z samorządem. 
Kolejny problem to rozbudowa pływalni. Konkluduje głos z offu: „Budowę mieszkao, 
wsparcie dla obwodnicy  
i koniecznośd postawienia drugiej pływalni podkreśla wielu kandydatów na radnych. 
Wydaje się jednak, że obietnice zostaną wtedy spełnione, jeśli szef miasta przyszłej 
kadencji będzie miał poparcie dla tych pomysłów wśród większości radnych". 
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Kurier Opolski 2010-11-18 Komitet 
Wyborczy SLD 

Polityczna 
zadyszka (00:41) 

02:22 Pozytywna Wsparcie Grzegorza Napieralskiego dla opolskiego kandydata na prezydenta. Krótka 
informacja o tym, że jeden z kandydatów SLD przegrywa proces z kandydatem PO w 
trybie wyborczym. Fragment o przegranym procesie jest tak krótki, że przeważa ocena 
pozytywna związana ze wsparciem Napieralskiego. 

Kurier Opolski 2010-11-19 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-15 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-16 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-17 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-18 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Teleskop 
Poznao 

2010-11-19 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Komitet SLD 
(23:25) 

00:35 Negatywna Atak kandydata SLD na prezydenta J. Wijasa na rządy PO: "Dośd mamy w ciągu 
minionych 4 lat polityki Platformy Obywatelskiej, polegającej na tym, że zamiast 
reformowad służbę zdrowia likwiduje się placówki". 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-16 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydat PiS 
(07:06) 

00:33 Negatywna Zdaniem Krzysztofa Zaremby kandydat PiS, PO zdradziła Szczecin i jest odpowiedzialna 
za spadek prestiżu miasta: „Szczecin niestety stacza się do trzeciej ligi miast polskich i 
żadne słupki, tabelki ani piękne buzie na billboardach tego nie zmienią”. Zdaniem 
Zaremby 4 lata rządów PO w Szczecinie to głównie podwyżki i likwidacja miejsc pracy. 
W materiale nie pojawia się nikt z PO, kto mógłby ustosunkowad się do tych zarzutów. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-16 Komitet 
Wyborczy SLD 

Kandydat SLD 
(07:39) 

00:27 Pozytywna Poparcie europosłanki Joanny Senyszyn dla kandydata SLD na prezydenta Szczecina 
Jędrzeja Wijasa. Wijas krytykuje politykę urzędującego prezydenta Piotra Krzystka 
wobec Kościoła i twierdzi, że czas ją zmienid. Wypowiedź Wijasa „chcemy, żeby 
samorząd Szczecina wyglądał inaczej, żeby się kierował dbałością o majątek 
wszystkich szczecinian” 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-16 KWW Krzystka 
Piotra "Szczecin 

dla Pokoleo" 

Kandydat SLD 
(07:39) 

00:27 Negatywna Uzasadnienie j.w. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-16 Komitet 
Wyborczy SLD 

Kandydatka SLD 
w Koszalinie 

(08:08) 

00:38 Pozytywna Wsparcie Bartosza Arłukowicza posła SLD dla Krystyny Kościoskiej kandydatki SLD na 
fotel prezydenta Koszalina. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-16 KWW Krzystka 
Piotra "Szczecin 

dla Pokoleo" 

Działacze PO 
krytykują 
obecnego 

prezydenta 
(09:50) 

00:31 Negatywna Politycy PO krytykują rządy obecnego prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. Według 
nich Krzystek oszukał wyborców i Platformę i dlatego partia nie poparła go w tych 
wyborach. Podczas konferencji odwołują się do rankingu, w którym spośród 
prezydentów dużych miast Krzystek zajął trzecie miejsce od kooca. 
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Kronika 
Szczecin 

2010-11-17 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydat na 
prezydenta 

Koszalina Artur 
Wezgraj (10:20) 

00:30 Negatywna Kandydat niezależny na prezydenta Koszalina Artur Wezgraj żąda wstrzymania 
planowanego na dzieo następny artykułu zawierającego informacje, które mają go 
oczernid i grozi  KW PO złożeniem pozwu w trybie wyborczym. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-17 KWW Krzystka 
Piotra "Szczecin 

dla Pokoleo" 

Kandydaci PO na 
radnych (10:50) 

00:30 Negatywna Radni PO krytykują 4 lata rządów prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, zarzucając mu, 
że mimo komfortowej sytuacji w radzie miasta, niewiele zrobił dla miasta. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-18 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydat SLD 
(20:36) 

00:24 Negatywna Jędrzej Wijas, kandydat SLD na prezydenta Szczecina, domaga się wyjaśnienia, kto 
płaci za przyjazdy warszawskich polityków Platformy Obywatelskiej w ramach 
kampanii wyborczej: "Czy też płacimy my wszyscy, niezależnie od tego czy lubimy 
Platformę czy nie, czy kochamy Radka Sikorskiego czy wręcz przeciwnie".  

Kronika 
Szczecin 

2010-11-18 KW Lepszy 
Koszalin, 

KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydatka SLD 
w Koszalinie 

(21:25) 

00:37 Negatywna Kandydatka SLD na prezydenta Koszalina Kościoska zarzuca PO nieetyczną kampanię z 
dużą liczbą billboardów i  wykorzystywaniem  dzieci w kampanii radiowej, a KW 
Lepszy Koszalin za zorganizowanie wideoczatu w miejscu pracy kandydata.  

Kronika 
Szczecin 

2010-11-18 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wezgraj kontra 
PO (22:36) 

00:39 Negatywna Artur Wezgraj, KW Lepszy Koszalin, składa pozew w trybie wyborczym przeciw PO, 
domagając się sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w wydanej tego 
dnia publikacji sfinansowanej przez PO.  

Kronika 
Szczecin 

2010-11-18 KWW Krzystka 
Piotra "Szczecin 

dla Pokoleo" 

Kandydaci PO na 
radnych (24:21) 

00:39 Negatywna Radni PO oburzają się na odmowę udzielenia im informacji przez prezydenta Krzystka 
nt przegranych procesów z mieszkaocami i kosztach, jakie poniosło miasto. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-18 KWW Krzystka 
Piotra "Szczecin 

dla Pokoleo" 

Konwencja PO 
(24:53) 

01:20 Negatywna Sławomir Nitras i Arkadiusz Litwioski z PO krytykują prezydenta Szczecina Piotra 
Krzystka: „W przeciwieostwie do tego, jak zachowuje się aktualny prezydent miasta, 
że my nigdy nie opuścimy ludzi (...)”. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-19 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Forszpan: 
Wezgraj kontra 

PO (00:40) 

00:12 Negatywna Artur Wezgraj z KW Lepszy Koszalin wygrywa proces w trybie wyborczym przeciwko 
PO, sąd zakazuje  KW PO rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. 

Kronika 
Szczecin 

2010-11-19 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wezgraj wygrywa 
proces przeciwko 
KW PO RP (06:10) 

02:20 Negatywna Artur Wezgraj, z KWW Lepszy Koszalin, wygrywa proces  
w trybie wyborczym z Platformą Obywatelską. Sędzia zakazuje  KW PO 
rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Przdsatwiciele KW PO utrzymywali, że 
jedynym odpowiedzialnym za tekst jest jego autor student Mateusz Komorowski. Sąd 
jednak uznał, że skoro Komitet PO zapłacił za tekst, też za niego odpowiada.. Artur 
Wezgraj: „Decyzja mnie cieszy, ale sama sprawa martwi (...). *Sąd+ powiedział 
wyraźnie – podano fałszywą informację”. PO chce wnieśd apelację.  

Kronika 
Szczecin 

2010-11-19 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Ostatni dzieo 
kampanii 

wyborczej (08:34) 

00:43 Negatywna Wypowiedź Joachima Brudzioskiego na podsumowującej kampanię PiS konferencji: 
„jest czas Prawa i Sprawiedliwości również w tym trudnym dla naszej partii regionie i 
naszym jakże pięknym i umęczonym przez Platformę Obywatelską mieście (...) jest 
czas na prawdziwego gospodarza tego miasta”. 
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Kronika 
Szczecin 

2010-11-19 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydat Piotr 
Krzystek 

ubiegający się o 
reelekcję (11:28) 

00:31 Negatywna Piotr Krzystek z KW Krzystka Piotra "Szczecin dla Pokoleo"  podsumowując kampanię 
krytykuje PO: „Platforma Obywatelska nie potrafi zbudowad pozytywnego programu 
dla Szczecina i że tylko agresja w ustach Arkadiusza Litwioskiego". 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010 - 
Tusk zachęcał do 

głosowania na 
kandydatów 
swojej partii 

(3:34) 

02:02 Pozytywna Wsparcie premiera Donalda Tuska dla lokalnych kandydatów PO we Wrocławiu 
Donald Tusk:  " Sami mieszkaocy Wrocławia rozstrzygną o tym, kto będzie waszym 
pięknym miastem rządził i tak będę życzył wam jak najlepszego wyboru, a 
Sławomirowi Piechocie sukcesu, chociaż on za sukcesami nie lata". 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-16 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010 
- wrocławskie PO 
musi sprostowad 
swoje ogłoszenie 

wyborcze 
(3:23) 

01:19 Negatywna Dalszy ciąg procesu wytoczonego przez sztab Rafała Dutkiewicza sztabowi Platformy 
Obywatelskiej. Zapowiedź: „Wrocławska Platforma musi sprostowad swoje ogłoszenie 
wyborcze. Sąd apelacyjny odrzucił zażalenie PO na wcześniejszy wyrok w tej sprawie. 
Wypowiedź sędzi: „Informacja ostrzegająca ewentualnych wyborców Komitetu 
Wyborczego Wyborców Rafała Dutkiewicza o koalicji z Prawem i Sprawiedliwością jest 
nieprawdziwa”.  
Wypowiedź eurodeputowanego PO: „My szanujemy postanowienia sądu i wykonamy 
wynikający z niego obowiązek. Ale też naszym obowiązkiem jest informowanie 
wyborców we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, że z listy Rafała Dutkiewicza kandydują 
członkowie komitetu poparcia Jarosława Kaczyoskiego, którzy angażowali się nie tak 
dawno w kampanię prezydencką Jarosława Kaczyoskiego”.  

Fakty 
Wrocław 

2010-11-16 KWW "Ruch 
Społeczny 
Legniczan" 

Wybory 2010 - 
kolejny wyborczy 

wyrok 
(4:42) 

01:56 Negatywna Kandydat na prezydenta Legnicy Krzysztof Lewandowski przegrywa proces o 
zniesławienie wytoczony przez  jego przeciwnika Tadeusza Krzakowskiego w trybie 
wyborczym.  Komentarz dziennikarza z offu: „Krzysztof Lewandowski opublikował na 
swojej stronie internetowej między innymi informację o tym, jakoby szefowie spółek 
komunalnych w Legnicy należeli do tego samego ugrupowania co prezydent miasta. A 
częśd - jak napisał - bajooskich pensji przekazywali partii. Kandydat przed sądem nie 
przedstawił na to dowodów i przegrał proces”. Wypowiedź sędziego: „Nie można tak 
robid, jak pan to uczynił, dlatego, że zwłaszcza osoby kandydujące na stanowiska w 
organach samorządowych powinny ponosid odpowiedzialnośd za słowa, którymi się 
posługują, za informacje". 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-16 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wybory 2010 - 
Ziobro 

przekonywał do 
głosowania na PiS 

(12:50) 

00:30 Pozytywna Wsparcie Zbigniewa Ziobry dla kandydata PiS. 
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Fakty 
Wrocław 

2010-11-17 KW Platforma 
Obywatelska RP, 

KW Prawo  
i Sprawiedliwośd, 

KWW Dialog, 
Współpraca I 

Rozwój 

Forszpan: 
Bogatynia sceną 

gwałtownych 
scen 

przedwyborczych 
(00:28) 

00:06 Negatywna Agresywna kampania wyborcza w Bogatyni. Wypowiedzi niezadowolonej mieszkanki: 
"Za dużo trochę tych plakatów. One są wszędzie", towarzyszą obrazy pozaklejanych 
wieloma warstwami plakatów słupów ogłoszeniowych i tablic w centrum miasta. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-17 Komitet 
Wyborczy SLD, 
KW Platforma 

Obywatelska RP, 
KW Polskie 

Stronnictwo 
Ludowe, 

KW Prawo  
i Sprawiedliwośd, 

KWW Dialog, 
Współpraca  

I Rozwój, 
Kww Razem dla 

Bogatyni 

Wojna plakatowa 
(00:54) 

02:28 Negatywna Teza: bezpardonowa i w niektórych wypadkach niezwykle agresywna kampania 
wyborcza w dotkliwie dotkniętej powodzią Bogatyni. Pojawiają się informacje o 
podpaleniu samochodu jednej z kandydatek, zniszczeniu baneru diodowego, 
wybijanych oknach oraz nieustannym zaklejaniu i zrywaniu plakatów wyborczych. 
Wypowiedź policjanta, który informuje o licznych doniesieniach komitetów 
skarżących się na poniesione straty. Oskarżenia kandydatów pod adresem 
urzędującego burmistrza, który ich zdaniem ponosi odpowiedzialnośd za panującą w 
mieście atmosferę. Dziennikarz w podsumowaniu informuje o rekordowej liczbie 
kandydatów w tegorocznych wyborach. W 20-tysięcznek Bogatyni do Rady Miasta 
startuje 300 osób, kolejne 150 do rady powiatu. Materiał stawia w negatywnym 
świetle wszystkie komitety wyborcze.  
 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-17 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010: 
PO w Lubinie 

(7:33) 

00:26 Pozytywna Wsparcie marszałka Sejmu, Grzegorza Schetyny dla lubioskiego kandydata PO na 
prezydenta. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-17 Komitet 
Wyborczy SLD 

Wybory 2010: 
SLD 

(7:59) 

00:21 Pozytywna Wsparcie Grzegorza Napieralskiego dla lokalnych kandydatów SLD: Tyberiusza 
Kowalczyka i Radosława Mołonia. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-17 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010: 
Prezydent 

Głogowa wygrał 
proces 
(10:14) 

00:51 Negatywna Wygrana prezydenta Głogowa Jana Zubowskiego przed sądem w sprawie przeciwko 
sztabowi Platformy Obywatelskiej. Z zapowiedzi dowiadujemy się, że chodziło o 
nieprawdziwe informacje na temat prezydenta, których autorką była jego 
kontrkandydatka i posłanka Platformy Obywatelskiej Ewa Drozd.  Głos z offu: "Sąd 
stwierdził, że Ewa Drozd podała nieprawdziwe dane o wielkości budżetu miasta i 
pieniądzach pozyskanych z Unii Europejskiej, kwotę zaniżyła o 8 milinów złotych. 
Sztab PO musi zamieścid sprostowanie na antenie lokalnej telewizji". 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-18 KWW Tadeusza 
Krzakowskiego 

Pracowita 
kampania: Dorota 

Purgal z KWW 
Tadeusza 

Krzakowskiego 
(11:57) 

00:25 Negatywna Teza: Wiceprezydent Legnicy Dorota Purgal prowadzi w czasie godzin pracy kampanię 
wyborczą urzędującego prezydenta Tadeusza Krzakowskiego.  Komentarz z offu: 
„Wiceprezydent Legnicy Dorota Purgal w godzinach pracy reprezentowała swojego 
szefa w sądzie, podczas procesu wyborczego”. Dorota Purgal: "Jestem w charakterze 
dzisiaj pełnomocnika. Urlopu nie wzięłam z pracy, natomiast pracuję też bardzo 
często w różnych innych godzinach i z pewnością ten czas odpracuję"  
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Fakty 
Wrocław 

2010-11-18 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Pracowita 
kampania 

Dariusz Dębicki, 
PO 

(12:22) 

02:20 Negatywna Komentarz z offu: „Dariusz Dębicki jest jednym z dyrektorów szpitala w Legnicy i 
kandydatem do rady miejskiej w Lubinie. W godzinach pracy uczestniczył w spotkaniu 
wyborczym, ale jak nas zapewnił, ze szpitala wyskoczył tylko na pół godziny”. Dariusz 
Dębicki: "Ja mam nienormowany czas pracy tak, że mogę pracowad i dwie godziny i 
dziesięd godzin dziennie i po prostu mam zrobid swoje zadanie  
i swoje zadania codziennie wypełniam". 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-18 KW Platforma 
Obywatelska RP, 

KWW Jana 
Zubowskiego 

Pracowita 
kampania: 

Głogów 
(12:42) 

00:14 Negatywna Głos z offu: "W godzinach pracy sprawy związane ze swoją kampanią wyborczą lub 
swoich komitetów załatwiali również wicestarosta głogowski Grzegorz Aryż i 
prezydent Głogowa Jan Zubowski." 
Dalej dowiadujemy się, że w ordynacji wyborczej nie ma przepisu zabraniającego 
takiej działalności. 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-19 KWW Rafała 
Dutkiewicza 

Walka o fotel 
(4:47) 

02:06 Pozytywna Teza zawarta w materiale: kampania prezydencka we Wrocławiu polegała w dużej 
mierze na próbach odróżnienia się kandydatów od urzędującego prezydenta, który i 
tak zdecydowanie prowadzi w sondażach i prawdopodobnie zwycięży w pierwszej 
turze. Zapowiedź: "W stolicy Dolnego Śląska kampania przed wyborami 
prezydenckimi była meczem do jednej bramki, bramki Rafała Dutkiewicza - tak mówią 
politolodzy. Sztabowcy Jacka Uczkiewicza, Sławomira Piechoty i Dawida Jackiewicza 
szukali odpowiedzi na jedno pytanie: jak wypunktowad i odróżnid swoich kandydatów 
od urzędującego prezydenta? (...)" W dalszej części materiału dziennikarz relacjonuje 
hasła i obietnice wyborcze poszczególnych kandydatów: "Mniej zadęcia, mniej 
gigantomanii we Wrocławiu" (Jacek Uczkiewicz), m.in darmowe bilety dla uczniów, 
zero podwyżek (Dawid Jackiewicz), ścieżki rowerowe (Sławomir Piechota). Głos z offu: 
"Co na to Dutkiewicz? Bezpośredniej debaty z konkurencją podejmowad nie chciał. 
‘Wszyscy widzą, jak świetnie rozwija się Wrocław’ mówił urzędujący 
prezydent.Otwierał drogi, odsłaniał obrazy i obiecywał m.in. reaktywację 
koszykarskiego Śląska". Dowiadujemy się, że obietnice dofinansowania koszykarskiego 
Śląska z budżetu miasta urzędujący prezydent ogłosił na 5 dni przed wyborami, co 
jeszcze tego samego dnia zostało skrytykowane przez Grzegorza  Schetynę, który 
"nazwał to chwytem poniżej pasa i upolitycznieniem sportu". 
Podsumowujący komentarz z offu: "Bez względu na to, jak bardzo w czasie kampanii 
kandydaci krytykowali urzędującego prezydenta, i tak sondaże dają Rafałowi 
Dutkiewiczowi pewne zwycięstwo w pierwszej turze wyborów". 
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Fakty 
Wrocław 

2010-11-19 KW Prawo 
i Sprawiedliwośd, 

KWW Rafała 
Dutkiewicza 

ybory 2010: PO, 
Wrocław 

(6:53) 

00:52 Negatywna Mimo niekorzystnego dla PO wyroku sądowego w tej sprawie, Sławomir Piechota 
ponawia zarzuty o związkach pomiędzy Rafałem Dutkiewiczem i Prawem i 
Sprawiedliwością. Zapowiedź: "Na finiszu kampanii Platforma Obywatelska znów 
postawiła publicznie zarzut o domniemanych związkach prezydenta Wrocławia z 
Prawem  
i Sprawiedliwością". Sławomir Piechota: "Trzeba publicznie bardzo mocno ponowid 
pytanie: czy Jarosław Kaczyoski nie wie, co mówi albo czy jest umowa między nim a 
Rafałem Dutkiewiczem, którą obaj panowie skrzętnie ukrywają?" Pojawia się również 
inny  zarzut wobec sztabu Rafała Dutkiewicza. Głos z offu: "Poseł Michał Jarosz 
zapowiedział, że zwróci się do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o 
wyjaśnienie rzekomego wycieku adresów mailowych z urzędu miejskiego, na które 
wysłano wrocławianom listy promujące Rafała Dutkiewicza. Sztab Dutkiewicza 
dementuje jakiekolwiek związki z tą sprawą". 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-19 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wybory 2010: PiS 
(7:45) 

00:26 Pozytywna Komentarza z offu : "(...)posła PiS Dawida Jackiewicza w staraniach o urząd 
prezydenta Wrocławia popiera prezes partii Jarosław Kaczyoski". 

Fakty 
Wrocław 

2010-11-19 Komitet 
Wyborczy SLD 

Wybory 2010: 
SLD 

(8:36) 

00:19 Pozytywna Wsparcie byłego europosła i działacza solidarnościowego z lat 80tych Józefa Piniora 
dla komitetu wyborczego SLD. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Sondażowy 
ranking 
(0:55) 

02:40 Pozytywna Materiał przedstawiający wyniki sondażowe dotyczące wyborów samorządowych, w 
którym szczególnie podkreśla się bardzo duże szanse zwycięstwa kandydata KW PO 
RP Tadeusza Truskolaskiego. Wypowiedź socjologa: „Jest bardzo duże 
prawdopodobieostwo, że jednak Tadeusz Truskolaski zwycięży w pierwszej turze. Przy 
drugiej turze (…), to myślę, że by było 70 do 30 dla Truskolaskiego przynajmniej”. W 
kontekście wyborów do rady miasta zauważa, że opozycja PO nie ma nic do 
zaoferowania.  

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-15 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Prezes PiS 
odwiedził 

Suwalszczyznę 
(10:09) 

01:26 Pozytywna KW PiS wspiera prezes partii Jarosław Kaczyoski. Zapowiedź dziennikarki: "Prezes PiS 
odwiedził Suwalszczyznę, żeby wesprzed miejscowych kandydatów w nadchodzących 
wyborach samorządowych". 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kampania 
wyborcza 
-  KW P0 
(12:28) 

00:40 Pozytywna KW PO wspiera wiceminister zdrowia Cezary Rzemek. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-16 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Debata 
kandydatów na 

prezydenta 
Białegostoku 

(01:13) 

03:40 Pozytywna W materiale urzędujący prezydent Białegostoku jest prezentowany jako lider w 
wyścigu o fotel prezydenta i dobry gospodarz, który potrafi sprawnie rządzid miastem. 
Dziennikarz z offu: „Kontrkandydaci zdają sobie sprawę, że pozycja urzędującego 
prezydenta jest silna. Pokazał to sondaż przeprowadzony na zlecenie "Gazety 
Wyborczej". Mieszkaocy prezydenckich miast mieli ocenid działania swoich włodarzy. 
Od Tadeusza Truskolaskiego lepiej oceniany jest tylko prezydent Gdyni. To zasługa 
języka, jakim się posługuje, uważa socjolog profesor Jan Poleszczuk”. 
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Obiektyw 
Białystok 

2010-11-16 KWW 
PRAWORZĄDNA 
I GOSPODARNA 

GMINA 

Kandydaci na 
wokandzie 

(04:55) 

02:10 Negatywna W materiale przedstawione zostaje 5 spraw sądowych w trybie wyborczym. W 
pierwszej z nich wygrała wójt gminy Barbara Wasiulewska zniesławiona w ulotce 
wyborczej swojego kontrkandydata Tadeusza Długoborskiego, któremu sąd nakazał 
publicznie przeprosiny Wypowiedź dziennikarki z offu „udowodniła, że było inaczej jej 
rywal w wyborach bronił się, że informacje o dotacjach nie były powszechnie 
dostępne”. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-16 Komitet 
Wyborczy SLD 

Kampania 
wyborcza 
- KW SLD 
(15:03) 

00:44 Pozytywna Ryszard Kalisz wspiera działaczy SLD w regionie, szczególnie kandydata Sojuszu na 
prezydenta Białegostoku Janusza Kochana.  

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-16 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Zabiegi o nasze 
głosy 

(17:10) 

02:31 Negatywna Podsumowanie dobiegającej kooca kampanii samorządowej. Dr Sławomir Oliwniak 
przedstawiony jako teoretyk demokracji, negatywnie ocenia PO: „Platforma jak sądzę 
jest przekonana, że wygra, że przełoży się na region popularnośd sondaży w wyborach 
parlamentarnych i to trąci taką pewną pychą”. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-16 KWW 
"Kontynuujmy 

Rozwój" 

Gdzie wyborcy 
grzęzną w błocie 

(19:47) 

02:41 Negatywna Materiał krytykujący ubiegającego się o reelekcję wójta, w związku ze skandalicznym 
stanem, drogi lokalnej, na której remont czekają do 4 lat.  Mieszkaocy wsi Roztołty 
grożą, że „jeśli wójt nie przyśle równiarki albo wywrotki piasku, to oni na wybory nie 
dotrą”. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-17 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-18 KWW 
Samorządowe 
Porozumienie 

Łomży 

Proces wyborczy 
(3:00) 

02:07 Negatywna Materiał dotyczy nieprawidłowości w trakcie remontu muzeum w Łomży. 
Przedstawiciele KWW Samorządowe Porozumienie Łomży pozwali redaktora serwisu 
internetowego, który je opisał. Sąd uznał, że redaktor portalu napisał prawdę. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-18 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Minister 
sprawdza 

samorządowców 
(12:23) 

01:42 Pozytywna Materiał chwali sprawne wykorzystywania środków  z funduszu europejskiego na 
inwestycje w regionie przez administrację samorządową kierowaną przez kandydata 
KW PO i urzędującego prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. Minister Ewa 
Bieokowska: "Już w tej chwili widad, że za kilka lat to miasto jednych z czołowych w 
kraju (...) przede wszystkim dzięki paostwa umiejętnościom i temu, jak zarządzacie 
tym miastem". 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-18 Komitet 
Wyborczy SLD 

Mocny finał 
kampanii 

Mieczysława 
Czerniawskiego 

(14:06) 

01:20 Pozytywna KWW SLD w Łomży wspiera były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. 
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Obiektyw 
Białystok 

2010-11-19 KWW WIPP - kampania w 
barwach jesieni 

(16:23) 

02:17 Negatywna Zapowiedź dziennikarza z offu „przypadek Waldemara Krynickiego wart jest jednak 
odnotowania. Psychiatra z zawodu ze stolicy województwa chciał uczynid stolicę disco 
polo i tym samym ściągnąd tu nawet 10 mln Chioczyków, którzy rozsmakowali się w 
muzyce zespołu Bayer Full”  Komentarz dr Elżbiety Kużelewskiej, politolog z UB: 
„sposób prowadzenia kampanii, pomysły, które były przez niego zgłaszane, no po 
prostu ocierały  o humor i groteskę, a nie o propozycje poważne dla regionu”. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-15 Komitet 
Wyborczy SLD 

Ostatni tydzieo 
kampanii 

wyborczej (2:55) 

01:43 Pozytywna Grzegorz Napieralski wspiera kandydatów SLD, w tym Jana Gieradę startującego na 
prezydenta Kielc. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-15 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe, 
KW Prawica 

Rzeczypospolitej 

Marek Sawicki, 
minister 

rolnictwa, 
popiera PSL 

(4:38) 

01:52 Pozytywna Znani politycy PSL i Prawicy Rzeczypospolitej wspierają lokalnych kandydatów przed 
wyborami. Do głosowania na ludowców przekonywał w świętokrzyskim Marek 
Sawicki, minister rolnictwa. W Kielcach kandydatów Prawicy Rzeczypospolitej 
wspierał ich lider, Marek Jurek”. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-16 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Jarosław 
Kaczyoski 

w świętokrzyskim 
(00:33) 

02:20 Pozytywna Jarosław Kaczyoski wspiera lokalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w 
świętokrzyskiem, w tym urzędującego prezydenta Skarżyska Romana Wojcieszka i 
kandydata PiS na prezydenta Kielc Grzegorza Banasia. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-16 KW Platforma 
Obywatelska RP, 

KW 
WyborcówPorozu

mienie 
Samorządowe W. 

Lubawski, 
KWW Rafała 
Dutkiewicza, 

KWW Tadeusza 
Ferenca "Rozwój 

Rzeszowa",  
Lubawski 
Wojciech 

Wojciech 
Lubawski 

najlepszym 
prezydentem 

(2:53) 

02:06 Pozytywna  Zapowiedź: „Wojciech Lubawski w pierwszej piątce prezydentów cieszących się 
największą popularnością. Mieszkaocy stolicy świętokrzyskiego chwalili gospodarza 
miasta za inwestycje sportowe, a skarcili za brak ułatwieo dla inwestorów. Komentarz 
z offu: „Blisko 70% mieszkaoców stolicy województwa uważa, że Wojciech Lubawski 
to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Tak przynajmniej wynika z sondażu, 
który opublikowała Gazeta Wyborcza. (...) Wojciecha Lubawskiego wyprzedzili jedynie 
urzędujący prezydenci z Gdyni, Białegostoku, Wrocławia czy Rzeszowa”. Komentarz z 
offu: „Wysokie notowania Lubawskiego, zdaniem Gazety, to wynik zrealizowanych 
inwestycji”. Komentarz dalej: „Dobry wynik prezydenta Lubawskiego nie dziwi 
politologów, którzy uważają, że o jego popularności zadecydowały spektakularne 
inwestycje”. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-17 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-18 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Kielce 

2010-11-19 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kronika 
Kraków 

2010-11-15 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 
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Kronika 
Kraków 

2010-11-16 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Kandydaci o 
znanych 

nazwiskach 
(4:40) 

02:36 Pozytywna Teza: wielu kandydatów startujących w wyborach samorządowych nosi imiona i 
nazwiska znanych postaci. Zapowiedź: „Stanisław Dziwisz, Jan Olszewski, Tomasz Lis w 
wyborach samorządowych w Małopolsce. Nazwiska znane, twarze nie. Komitety 
wyborcze i sami kandydaci nie ukrywają, że ta zbieżnośd nazwisk może mied wpływ na 
wynik niedzielnego głosowania”. W toku materiału dziennikarka z offu: „Są także 
jednak i prawdziwi, znani sportowcy na krakowskich listach, wśród nich Jagna 
Marczułajtis, snowboardzistka, obecnie pracownik krakowskiej AWF, przyznaje, że to 
polityka ją znalazła”. Wypowiedź sporstmenki: „Chciałabym, żeby przede wszystkim 
wyborcy głosowali na mój program, nie na moje nazwisko”. 

Kronika 
Kraków 

2010-11-16 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Dochodzenie w 
sprawie 

rejestracji list PiS 
w Tarnowie 

(7:59) 

00:31 Negatywna Teza: W rejestrowaniu list wyborczych KW PiS w powiecie tarnowskim mogły zajśd 
nieprawidłowości. Zapowiedź: „Krakowska prokuratura wszczęła postępowanie 
sprawdzające w sprawie procesu rejestracji list kandydatów PiS do rady powiatu 
tarnowskiego. 5 osób, w tym trójka posłów: Michał Bąkiewicz, Barbara Marianowska i 
Jacek Pilch zawiadomiło tarnowską prokuraturę o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przy rejestracji list kandydatów. Prawo wg autorów zawiadomienia 
miała złamad pełnomocniczka KW PiS dla powiatu tarnowskiego Lucyna Malec 
poprzez wykreślenie części kandydatów i wpisanie w ich miejsce innych nazwisk”..    

Kronika 
Kraków 

2010-11-17 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Kampania 
wyborcza 

w Krakowie - 
Duda 
(8:27) 

00:51 Pozytywna Wsparcie Zbigniewa Ziobro dla Andrzeja Dudy kandydata PiS na prezydenta Krakowa 
podczas konferencji poświęconej bezpieczeostwu w mieście.” Dziennikarz z offu: 
„podczas konferencji Zbigniew Ziobro zapewniał, że Andrzej Duda, były wiceminister 
sprawiedliwości, znakomicie zna kwestie związane z bezpieczeostwem,  
a w Krakowie z tym najlepiej nie jest”. 

Kronika 
Kraków 

2010-11-17 Komitet 
Wyborczy SLD 

Kampania 
wyborcza 

w Krakowie - SLD 
(9:59) 

00:50 Pozytywna Wsparcie posła SLD Bartosza Arłukowicza dla kandydatów tej partii do rady miasta 
Krakowa i sejmiku województwa małopolskiego. 

Kronika 
Kraków 

2010-11-18 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Premier Tusk 
w Niepołomicach 

(7:48) 

01:42 Pozytywna Wsparcie premiera  Donalda Tuska dla Stanisława Kracika kandydata PO na 
prezydenta Krakowa oraz dla kandydatów PO w wyborach samorządowych w 
Krakowie. Donald Tusk: „Drogi Staszku, tak jak z Niepołomic uczyniłeś symbol 
polskiego sukcesu, wiem, że z Krakowa możesz uczynid (symbol) polskiego, ale też 
europejskiego sukcesu". Dziennikarz: „podczas wizyty premier chwalił także 
małopolskich samorządowców PO (…)”. 

Kronika 
Kraków 

2010-11-18 KW Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe, 
KWW Jacka 

Majchrowskiego 

Wicepremier 
Pawlak 

w Krakowie 
(9:30) 

01:16 Pozytywna Wsparcie W. Pawlaka dla lokalnych kandydatów PSL a także dla kandydata na 
prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, z którego listy startują członkowie KW 
PSL. Dziennikarka: „Razem z liderami list PSL w Małopolsce Waldemar Pawlak 
przekonywał, że regionowi potrzebny jest zrównoważony rozwój (…)przypomniał też, 
że działacze PSL kandydują do Rady Miasta Krakowa z listy KWW Jacka 
Majchrowskiego". 
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Kronika 
Kraków 

2010-11-19 Komitet 
Wyborczy SLD 

Ostatni dzieo 
kampanii - SLD 

(10:40) 

00:31 Pozytywna  Joanna Senyszyn, europosłanka SLD, popiera kandydaturę Grzegorza Gondka oraz 
innych lokalnych kandydatów SLD. 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-15 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-16 Komitet 
Wyborczy SLD 

Walka o 
wyborców 

kandydatów na 
urząd prezydenta 

Warszawy 

01:44 Pozytywna Informacja o tym, że były prezydent Aleksander Kwaśniewski popiera kandydata KW 
SLD Wojciecha Olejniczaka. 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-17 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Otwarcie 
najnowocześniejs

zej 
w Polsce 

mediateki na 
Bielanach oraz 
związany z nią 
spór pomiędzy 

kandydatami na 
urząd prezydenta 

Warszawy 

01:41 Negatywna Otwarcie najnowocześniejszej mediateki w Polsce na warszawskich na Bielanach, 
którą do celów wyborczych wykorzystad chcieli dwaj kandydaci na prezydenta miasta. 
Komentarz dziennikarza w studiu: "jedynym dysonansem uroczystości okazał się 
udział aż dwóch kandydatów na prezydenta miasta. Nie trudno się domyślid, że padły 
wzajemne oskarżenia" "Obrażony czuje się Wojciech Olejniczak" - dopowiada 
dziennikarka z off-u. Kandydat SLD W. Olejniczak: „Słyszałem, że pani prezydent nie 
życzy sobie mojej obecności, Ryszarda Kalisza i innych parlamentarzystów". 
Dziennikarz zwraca uwagę, iż wydatki na kulturę w gminie zostały zmniejszone. 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-18 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-19 Komitet 
Wyborczy SLD 

Ostatni dzieo 
kampanii - SLD 

(10:40) 

00:31 Pozytywna Joanna Senyszyn, europosłanka SLD, wspiera kandydaturę Grzegorza Gondka oraz 
innych lokalnych kandydatów SLD. 

Panorama 
Lublin 

2010-11-15 KWW Zbigniewa 
Wojciechowskieg

o 

Wybory 2010 
(12:56) 

00:29 Pozytywna Kandydat niezależny na prezydenta Lublina Zbigniew Wojciechowski uzyskał poparcie 
Krajowej Partii Emerytów i Rencistów. Dziennikarka z offu: „Zdaniem członków tej 
partii tylko w programie Wojciechowskiego jest mowa o problemach ludzi starszych”.  

Panorama 
Lublin 

2010-11-16 KW Platforma 
Obywatelska RP 

FŁT wychodzi z 
dołka 
07:46 

01:40 Pozytywna Kandydaci PO wspomniani są w kontekście programu naprawczego strony rządowej 
dla Fabryki Łożysk Tocznych. Wsparcia udzieli im też odwiedzający Lublin marszałek 
Sejmu Grzegorz Schetyna. 

Panorama 
Lublin 

2010-11-16 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Wybory 2010 
09:48 

00:37 Pozytywna KW PiS wspiera były marszałek Sejmu Marek Jurek. 

Panorama 
Lublin 

2010-11-17 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Panorama 
Lublin 

2010-11-18 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Wybory 2010 
(12:55) 

00:34 Pozytywna Posłowie Adam Hoffman i Mariusz Kamioski z PiS wspierają kandydatów PiS do 
sejmiku Michała Mulawę i Artura Sobonia 

Panorama 
Lublin 

2010-11-19 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Wybory 2010 
(02:05) 

01:29 Pozytywna Kandydatów KWW PiS wspiera prezes partii Jarosław Kaczyoski. 
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Informacje 
Olsztyn 

2010-11-15 Komitet 
Wyborczy SLD 

Jerzy Wenderlich 
wspierał 

olsztyoskich 
kandydatów SLD 

(4.21) 

01:10 Pozytywna Działania KWW SLD wspiera wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Grzegorz Lato 
z wizytą w 
Olsztynie 
(10.00) 

01:36 Pozytywna Kandydat KWW PO RP Jacek Protas, u boku Grzegorza Lato, pokazany w kontekście 
powstających nowych obiektów sportowych, które maja szanse przyjąd drużyny 
piłkarskie biorące udział w Mistrzostwach Europy. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-15 KWW Piotra 
Grzymowicza 

Tablice wrócą na 
obelisk 
(13:20) 

01:00 Pozytywna Materiał o kradzieży zabytkowych tablic. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz 
zapowiada szybkie odnowienie zdewastowanych obiektów. Na specjalnie zwołanej 
konferencji ogłasza, że ”jeśli tablice się nie znajdą, miasto zapłaci za nowe”. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Olsztyoska 
poliklinika 
laureatem 

nagrody jakości 
(17:19) 

01:21 Pozytywna Przyznanie Nagrody Jakości placówce leczniczej kierowanej przez kandydata PO RP. 
Poliklinika pokazana jest w pozytywnym świetle. Dziennikarz o lekarzu, który zaczął  
pracę: ”Pracuje tu od niedawna, a już dostrzegł - jak mówi - niesamowitą atmosferę, 
jaka tu panuje". Wypowiedzi pacjentów: ”Lekarze, pielęgniarki zawsze dostępne. Po 
prostu robią wszystko, żeby nam pomóc”. Wypowiedź kandydata: „Ta placówka 
dorównuje najlepszym w Europie. W związku bezpieczeostwo pacjenta, jakośd, 
leczenie,  gwarancja, że wszystkie możliwe dostępne procedury będą tutaj 
uruchomione, będą realizowane. A za tym idzie zdrowie pacjenta”. Komentarz 
dziennikarski” „ Nie dziwi więc nikogo fakt, że to właśnie ta placówka została 
laureatem Polskiej Nagrody Jakości”.   

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-16 KWW "EKO" Procesy w trybie 
wyborczym 

(11:14) 

00:34 Negatywna Informacja ze studia TV: sąd w Elblągu zadecydował, że kandydat Elbląskiego 
Komitetu Obywatelskiego Edward Pukin musi przeprosid Piotra Macutkiewicza z 
Elbląskiego Dobrego Samorządu, któremu w jednym z portali zarzucał korupcję i 
fałszowanie podpisów. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-17 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-18 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Debata 
kandydatów na 

urząd prezydenta 
Olsztyna 

(1:06) 

02:00 Negatywna Materiał o wyjściu  kandydata KW PiS na prezydenta Olsztyna Jerzego Szmita, z 
telewizyjnej debaty wyborczej w proteście przeciw obecności innego kandydata, 
Czesława Małkowskiego,  oskarżonego o molestowanie seksualne. W materiale 
pojawiają się interpretacje, że gest ten podyktowany jest grą wyborczą.  Prof. Jerzy 
Sokołowski: „Pan Jerzy Szmit, jako odwieczny kandydat [PiS] na prezydenta Olsztyna, 
jest również kontrkandydatem Czesława Małkowskiego, i zastosował zasadę 
marketingową ‘wyróżnij się albo zgio’”.  Wypowiedź doktora socjologii, Krzysztofa 
Szulborskiego: „To jest wszystko zaplanowane, świadome i zaplanowane na jakiś 
określony cel”. 
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Informacje 
Olsztyn 

2010-11-19 Komitet 
Wyborczy SLD 

Podsumowanie 
kampanii 

wyborczej SLD 
13:07 

00:41 Pozytywna Podsumowanie kampanii KW SLD - wsparcie posła Tadeusz Iwioskiego dla 
kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej w regionie. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-19 KW Czesława 
Małkowskiego 

Konferencja 
prasowa 

kandydata PiS na 
urząd prezydenta 
Olsztyna Jerzego 

Szmita 
13:50 

00:40 Negatywna Jerzy Szmit, kandydat PiS w wyborach na urząd prezydent a Olsztyna pozywa 
kontrkandydata Czesława Małkowskiego o zniesławienie, w związku z wypowiedzią 
Małkowskiego insynuująca, że Szmit wie kto wysłał pogróżki pod jego adresem, kiedy  
był prezydentem Olsztyna.. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-19 KW Prawo  
i Sprawiedliwośd 

Kampania 
wyborcza 
Wojciech 

Kossakowskiego z 
PiS 

15:16 

00:50 Pozytywna Posłowie PiS Beata Kempa i Wojciech Dera wspierają kandydata PiS na prezydenta 
Ełku Wojciecha  Kossakowskiego . 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-15 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Przekonad 
nieprzekonanych 

(7:54) 

02:00 Pozytywna Minister skarbu Aleksander Grad podczas wizyty w Stalowej Woli i Nowej Sarzynie 
wspiera kandydatów PO. 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-16 KWW "Rzeszów 
lepszy  

o 100 procent" 

Komitet wyborczy 
kontra dziennik 

(10:40) 

03:08 Negatywna Teza zawarta w materiale: Dziennikarze "Super Nowości" atakują na łamach swojej 
gazety, reprezentującej ich komitet wyborczy, konkurenta w walce wyborczej 
Tadeusza Ferenca. Szef KWW Tadeusza Ferenca K. Fijołek: „To jest kuriozum, jak 
wiecie doskonale, w skali ogólnopolskiej, że dziennikarze jednej z gazet powołują swój 
komitet, a w zasadzie próbowali powoływad kilka, angażują się w kampanię wyboczą, 
angażują się na tyle, że ten atak na pana prezydenta od ostatnich kilku miesięcy 
oparty jest na kłamstwach, na manipulacjach, na wprowadzaniu rzeszowian i 
wyborców w błąd (…) podejmiemy również kroki związane ze skierowaniem skargi 
wobec pana redaktora i (…) właściciela gazety "Super Nowości" do REM”. 
Dziennikarka z offu: "Konrad Fijołek przypomniał też, że Krzysztof Rokosz, dziennikarz 
"Super Nowości", a jednocześnie kandydat w wyborach z tego okręgu co Tadeusz 
Ferenc, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu miał przeprosid Tadeusza Ferenca za 
nieprawdziwą informację w jednym z artykułów. Sprostowanie i przeprosiny miały byd 
opublikowane w ciągu 48 godzin. Ten czas już upłynął, dlatego komitet chce, by 
sprawą zajął się komornik”. Krzysztof Rokosz, dziennikarz "Super Nowości": „nie znam 
orzeczenia jakie zapadło w dniu 13.11.2010, w sobotę, i do dnia dzisiejszego nie 
doręczono mi tego. (…) nie mogę wykonad czegoś, czego nie wiem” Dodaje: 
„zostaliśmy zupełnie odcięci od informacji. Na każdą informację, którą chcemy z 
miasta pozyskad, składamy stosowne pismo, to pismo trafia do rzecznika, mijają 
terminy, on nam odpowiedzi nie udziela”.  
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Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-17 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-18 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Przed wyborami 
(5:19) 

03:01 Pozytywna Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna wspiera kandydatów na radnych i prezydenta 
miasta w Przemyślu. W Rzeszowie Radosław Stępieo, wiceminister infrastruktury 
przekonywał, że dla administracji rządowej Podkarpacie jest ważne" *obraz: minister 
mówi o inwestycjach na Podkarpaciu na tle baneru PO+.  

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-19 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Informacja o 
procesach 
sądowych 
w trybie 

wyborczym (8:17) 

00:35 Negatywna Zapowiedź: „Krzysztof Popiołek, poseł PiS i kandydat tej partii na prezydenta Mielca, 
wygrał dziś proces w trybie wyborczym z mieleckim komitetem PO. Sąd nakazał 
przeprosid posła za podawanie nieprawdziwych informacji przez jedną z kandydatek 
Platformy do rady miasta Mielca”. 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-19 KW Platforma 
Obywatelska RP 

PiS w obronie 
Lasów 

Paostwowych 
(8:50) 

00:57 Negatywna Krytyka PO przez przedstawicieli PiS. Dziennikarka z offu: „Według PiS działania 
rządzących mogą doprowadzid do upadłości, a później do prywatyzacji Lasów 
Paostwowych”. Bogdan Rzooca: „Oto Platforma Obywatelska na potrzeby 
pożyczkowe budżetu paostwa będzie zabierała pieniądze Lasom Paostwowym. Nie 
zgadzamy się na to”. Dziennikarka: „Podczas konferencji PiS skrytykował też, jak 
powiedział senator Władysław Ortyl, podyktowane kampanią nagłe zainteresowanie 
przedstawicieli PO Podkarpaciem. Przypomniał, że inwestycje drogowe takie jak 
autostrada, obwodnica Jarosławia, czy Przemyśla, które przed wyborami odwiedzają 
przedstawiciele rządu, przygotował jeszcze rząd PiS”.     

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-15 - - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-16  - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-17  - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-18  - - - Brak materiałów o komitetach wyborczych. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-19 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Ostatni dzieo 
kampanii 
wyborczej 

(03:36) 

00:42 Pozytywna Grzegorz Schetyna, marszałek Sejmu, wspiera lokalnych działaczy PO w wyborach 
samorządowych. 
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Program Data programu Komitet Temat Czas Ocena Uzasadnienie 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-25 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-26 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-27 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Obiektyw 
Białystok 

2010-11-28 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-11-22 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-11-23 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-11-24 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-11-25 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-11-26 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-11-27 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-11-28 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Zapowiedź: 
Jarosław 

Kaczyoski wspiera 
kandydatów PiS 

w II turze 

01:30 Pozytywna Dziennikarka: „Jarosław Kaczyoski wspiera kandydatów PiS w II turze wyborów”.  
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Informacje 
Kielce 

2010-11-28 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Gmina Masłów 
powinna byd 

Krzemową Doliną 
Polski 

- zapowiedział 
Jarosław 
Kaczyoski 

02:42 Pozytywna Jarosław Kaczyoski wspiera kandydata PiS Ryszarda Pazerę w Masłowie. który wszedł 
do drugiej tury wyborów z ponad 40-procentowym poparciem mieszkaoców i 
krytykuje dotychczasowe rządy w gminie Masłów. Dziennikarz: „Jako przykład prezes 
PiS podał słaba aktywnośd poprzednich władz w pozyskiwaniu funduszy unijnych. 
Gmina Masłów znajduje się na 15. miejscu w powiecie kieleckim, co zdaniem 
Jarosława Kaczyoskiego jest w takiej gminie wynikiem złym. Dodał, że jest zaskoczony, 
że do tej pory Masłów nie ma kanalizacji, bo pieniądze na jej budowę można było już 
dawno otrzymad z UE”. Dziennikarz z offu: „Z Mąchocic Jarosław Kaczyoski wyjechał 
do Jędrzejowa, gdzie wspierał kampanię wyborczą Marcina Piszczka, kandydata PiS na 
burmistrza miasta”.    

Informacje 
Kielce 

2010-11-28 KW 
Stowarzyszenie 
„Partnerstwo i 

Rozwój” 

Gmina Masłów 
powinna byd 

Krzemową Doliną 
Polski 

- zapowiedział 
Jarosław 
Kaczyoski 

02:42 Negatywna Uzasadnieni j.w. 

Kronika 
Kraków 

 

2010-11-22 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Po pierwszej 
turze 

w Krakowie 

03:09 Pozytywna Poseł PiS Jarosław Gowin i były prezydent Krakowa Andrzej Gołaś udzielają poparcia 
Stanisławowi Kracikowi. Dziennikarz: „Cztery lata temu oni oraz Jan Rokita zwrócili się 
do wyborców Platformy, by w II turze poprali ówczesnego kandydata PiS. Teraz 
apelują, by wyborcy Andrzeja Dudy oddali swe głosy na Stanisława Kracika”. Jarosław 
Gowin: „Wartości, w imię których oddawali wczoraj głos na swojego kandydata na 
pewno będą lepiej realizowane przez Stanisława Kracika niż przez Jacka 
Majchrowskiego”. 

Kronika 
Kraków 

 

2010-11-23 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kronika 
Kraków 

 

2010-11-24 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-22 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-23 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-24 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-25 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-26 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 
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Kurier 
Warszawski 

2010-11-27 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-28 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Lublin 

2010-11-23 --- --- --- --- brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Lublin 

2010-11-24 --- --- --- --- brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Lublin 

2010-11-25 KW Platforma 
Obywatelska 

SLD popiera Żuka 
(18:33) 

00:21 Pozytywna Dziennikarz ze studia „Sojusz Lewicy Demokratycznej zaapelował do swoich 
wyborców, żeby w II turze wyborów prezydenckich w Lublinie poparli kandydata PO 
Krzysztofa Żuka. Jak zaznaczył przewodniczący Sojuszu w Lublinie Stanisław Kierooski, 
SLD i PO nie zawarły żadnego porozumienia i Sojusz nie oczekuje w związku z tym 
żadnych korzyści w zamian za poparcie Krzysztofa Żuka”. 

Panorama 
Lublin 

2010-11-26 KW Platforma 
Obywatelska 

Poparcie Gowina 
i 

Wojciechowskieg
o dla Żuka (PO) 

(18:38) 

01:22 Pozytywna Wsparcie Krzysztofa Żuka z KW PO przez posła Jarosława Gowina. Głos z offu: 
"Jarosław Gowin, poseł Platformy, zachęcał mieszkaoców Lublina do głosowania na 
Krzysztofa Żuka. Razem rozdawali mieszkaocom ulotki (...)".  

Panorama 
Lublin 

2010-11-27 --- -- --- --- brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Lublin 

2010-11-28 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Jest koalicja 
- poparcie 

(18:32) 

00:07 Pozytywna PSL - koalicjant PO w sejmiku - udziela poparcia Krzysztofowi Żukowi z PO  w II turze 
wyborów na fotel prezydenta Lublina. 

Panorama 
Lublin 

2010-11-28 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wybory 2010 
(18:34) 

01:01 Pozytywna Lech Sprawka, kandydat PiS w wyborach na urząd prezydenta Lublina, dostaje 
poparcie Zdzisława Podkaoskiego (szef Stronnictwa Piast).Jak mówi dziennikarka ze 
studia: „oddanie głosu na kandydata Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli też 
przedstawiciele różnych środowisk i wystosowali apel do wyborców”. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-23 KW Czesława 
Małkowskiego 

Przymiarki do II 
tury 

(3:23) 

02:03 Negatywna Małkowski, kandydat na prezydenta Olsztyna, który w I turze uzyskał największe 
poparcie mieszkaoców, w materiale zostaje negatywnie oceniony przez 
kontrkandydatów z I tury. Jak dowodzą Cichoo i Szmit - w żadnych okolicznościach nie 
wesprą go w II turze. Wypowiedź dziennikarza z terenu „Obaj panowie powiedzieli, że 
to jakaś kpina i nie zamierzają popierad osoby, którą sami krytykowali”. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-24 KW Elbląski 
Dobry Samorząd 

Grzegorz 
Nowaczyk 
rozpoczął 

kampanię przed II 
turą wyborczą - 

Elbląg 
(8:40) 

01:29 Negatywna Kandydat PO w wyborach na urząd prezydenta Elbląga Grzegorz Nowaczyk twierdzi, 
że jego przewaga w I turze jest wynikiem rozczarowania i niezadowolenia 
mieszkaoców rządami Henryka Słoniny, urzędującego prezydenta i kontrkandydata 
Nowaczyka w II turze. Wypowiedź Nowaczyka: "po pierwsze, obecnie rządzący 
miastem prezydent stracił duże poparcie społeczne, stracił ten wielki kapitał zaufania, 
który miał w ciągu 12 lat. A po drugie, że mieszkaocy Elbląga oczekują nowego 
prezydenta". 
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Informacje 
Olsztyn 

2010-11-25 --- --- ---  brak oceny pozytywnej lub negatywnej  

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-26 KWW ODWAŻNIE 
I Z PERSPEKTYWĄ 

Walka o Dywity: 
Juszczyoski 

i Żelechowski 
popierają 

Karpowicza 
(9:27) 

01:23 Pozytywna Lokalni politycy i samorządowcy: Marian Juszczyoski z PO oraz Krzysztof Żelechowski, 
były wójt gminy Dywity  wspierają  w II turze wyborów kandydata na wójta Dywit 
Zbigniewa Karpowicza. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-28 --- --- ---  brak oceny pozytywnej lub negatywnej 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-23 --- --- --- --- brak materiałów o komitetach wyborczych 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-24 --- --- --- --- brak materiałów o komitetach wyborczych 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-27 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Poparcie 
Jarosława 

Kaczyoskiego 
(13'20) 

01:19 Negatywna Jarosław Kaczyoski wspiera kandydatów PiS na Podkarpaciu. Dziennikarz: „Odwiedził 
Nową Sarzynę, Leżajsk i Dębicę, gdzie spotkał się z mieszkaocami, aby przekonad ich 
do oddania głosu na startujących z list PiS burmistrzów i wójtów”. Jarosław Kaczyoski: 
„Zrównoważony rozwój to znaczy więcej pieniędzy, więcej inwestycji dla Ziemi 
Podkarpackiej, to znaczy przywileje dla tej części Polski, która jest dzisiaj słabiej 
rozwinięta. To jest nasza bardzo mocna strona, z tego względu, że polityczni 
przeciwnicy z PO mają plan dokładnie odwrotny”. 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-27 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Poparcie 
Jarosława 

Kaczyoskiego 
(13'20) 

01:19 Pozytywna Uzasadnienie j.w. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-24 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-25 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-26 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Adam Struzik 
oficjalnie poparł 

kandydaturę 
Andrzeja 

Nowakowskiego 
na urząd 

prezydenta 
Płocka 

00:43 Pozytywna Działania KW PO wspiera marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, 
popierając kandydaturę Andrzeja Nowakowskiego na urząd prezydenta Płocka. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-27 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 
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Obiektyw 
Białystok 

2010-11-30 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Obiektyw 
Białystok 

2010-12-01 Komitet 
Wyborczy SLD 

Łomża bez debaty 
(10:58) 

02:40 Negatywna Teza: konkurenci w walce o fotel prezydenta Łomży unikają starcia w przedwyborczej 
debacie. Zdaniem dziennikarza, najwyraźniej nie mają konkretnych pomysłów na 
funkcjonowanie miasta. Wypowiedzi mieszkaoców: „ktoś się przestraszył przeciwnika, 
wydaje mi się”; dzięki debacie „bym wiedziała, który kandydat będzie lepszy, jaki ma 
program, co zamierza w Łomży zrobid  

Obiektyw 
Białystok 

2010-12-02 Komitet 
Wyborczy SLD 

Platforma 
z Czerniawskim 

(09:12) 

01:24 Pozytywna PO pospiera KW SLD. 

Obiektyw 
Białystok 

2010-12-03 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Obiektyw 
Białystok 

2010-12-04 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Obiektyw 
Białystok 

2010-12-05 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-11-30 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-12-01 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-12-03 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-12-04 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Kielce 

2010-12-05 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kronika 
Kraków 

2010-11-30 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych  

Kronika 
Kraków 

2010-12-04 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kronika 
Kraków 

2010-12-05 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-29 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Warszawski 

2010-11-30 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Warszawski 

2010-12-01 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Warszawski 

2010-12-02 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 
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Kurier 
Warszawski 

2010-12-03 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Warszawski 

2010-12-04 --- --- ---  --- 

Kurier 
Warszawski 

2010-12-05 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Lublin 

2010-11-29 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Śnieg to również 
temat kampanii 

wyborczej 
(18:44:32) 

01:19  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Lublin 

2010-11-29 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010 
(18:45:52) 

01:28  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Lublin 

2010-11-30 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010 
(18:39:41) 

00:44 Pozytywna Działania KW PO wspiera były kandydat na prezydenta Lublina Zbigniew 
Wojciechowski. 

Panorama 
Lublin 

2010-11-30 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Bez poparcia PO 
(18:40:59) 

00:22 Negatywna Informacja o tym, że PO jednak nie udziela poparcia kandydatowi na prezydenta 
Bielsko-Białej z ramienia KW PiS. 

Panorama 
Lublin 

2010-12-01 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Wybory 2010 
(18:42:43) 

01:15 Pozytywna UP popiera działania KW PiS. 

Panorama 
Lublin 

2010-12-02 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Odwołana debata 
(18:44:10) 

00:31 Negatywna Uzasadnienie j.w.. 

Panorama 
Lublin 

2010-12-02 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wybory 2010 
(18:44:42) 

00:40 Pozytywna Poparcie europosłanki prof. Leny Kolarskiej-Bobioskiej, Krajowej Partii Emerytów i 
Rencistów oraz kontrkandydatki z pierwszej tury Izabeli Sierakowskiej dla Krzysztofa 
Żuka, kandydata PO na prezydenta Lublina. 

Panorama 
Lublin 

2010-12-04 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Panorama 
Lublin 

2010-12-05 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych  

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-29 KW Czesława 
Małkowskiego 

Śródszpan: 
Protest w trybie 

wyborczym 
(11:00) 

00:03 Pozytywna Materiał dotyczący pozwania w trybie wyborczym  byłego kandydata PiS Jerzego 
Szmidta przez Czesława Małkowskiego. Pozew dotyczy wypowiedzi Szmidta w radio, 
w której łączy Małkowskiego z seksaferą. Sąd przyznaje rację Małkowskiemu, 
argumentując, że prokuratura do tej pory nie postawiła mu żadnych zarzutów  w tej 
sprawie. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-29 KWW Piotra 
Grzymowicza 

Platforma 
Obywatelska 

poparła przed II 
turą Piotra 

Grzymowicza 
(13:12) 

01:20 Pozytywna PO wspiera KW Piotra Grzymowicza. 
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Informacje 
Olsztyn 

2010-11-29 KW Elbląski 
Dobry Samorząd 

PiS poprze na 
prezydenta 

Elbląga Henryka 
Słoninę 
(14:33) 

01:00 Pozytywna PiS wspiera działania KW Elbląski Dobry Samorząd 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-29 KW Elbląski 
Dobry Samorząd 

Sesja nr 1 w 
Elblągu 
(16:12) 

01:53 Negatywna Materiał dotyczący inauguracji obrad nowej Rady Miasta Elbląg. W zapowiedzi 
dziennikarz zaznacza nieobecnośd na zaprzysiężeniu kandydata na urząd Prezydenta 
Miasta Elbląga Henryka Sprawki. Dziennikarz” "(...) nie pojawił się między innymi 
Henryk Słonina, radny Elbląskiego Dobrego Samorządu, który jednocześnie stara się o 
fotel Prezydenta Miasta. Obecnie przebywa na urlopie". 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-30 KW Elbląski 
Dobry Samorząd 

Poparcie 
Nowaczyka, PO 

(17:57) 

01:13 Pozytywna Kilka dni przed II turą wyborów kandydaci na urząd prezydenta Elbląga dobijają 
ostatecznych targów politycznych związanych z poparciem przez inne komitety 
wyborcze. KWW EKO wspiera Grzegorza Nowaczyka, z kolei SLD oraz PiS wspierają 
Henryka Słoninę. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-11-30 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Poparcie 
Nowaczyka, PO 

(17:57) 

01:13 Pozytywna Uzasadnienie jw. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-12-01 KW Elbląski 
Dobry Samorząd 

W Elblągu nie 
odbyła się 

zapowiadana 
debata 

Nowaczyka 
i Słoniny 

(3:38) 

01:12 Negatywna Teza: Kandydaci nie mogą się porozumied w sprawie debaty. Komentarz dziennikarki: 
„sztab Henryka Słoniny odrzucił warunki, jakie proponowali dziennikarze organizujący 
debatę telewizyjną. Nie podobał się na przykład termin, skład dziennikarzy oraz 
forma. Padła propozycja innego terminu, na co z kolei nie zgodził się sztab Grzegorza 
Nowaczyka i dziennikarze, bo odbyłaby się zaledwie kilka godzin przed ciszą 
wyborczą”. Nowaczyk podkreśla, że brak zgody Słoniny jest podyktowany jego 
lekceważącą postawą wobec mieszkaoców. Dziennikarka: „A skoro nie doszło do 
debaty telewizyjnej, miała byd debata w gazecie. Jednak swoją obecnośd zapowiedział 
tylko Nowaczyk 

Informacje 
Olsztyn 

2010-12-01 KW Platforma 
Obywatelska RP 

W Elblągu nie 
odbyła się 

zapowiadana 
debata 

Nowaczyka 
i Słoniny 

(3:38) 

01:12 Pozytywna Uzasadnienie j.w. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-12-01 KW Elbląski 
Dobry Samorząd 

SLD poparło 
Henryka Słoninę 

(6:30) 

00:30 Pozytywna Henryk Słonina uzyskuje oficjalne poparcie SLD. Dziennikarka ze studia informuje też, 
że wcześniej poparło go PiS. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-12-02 KW Piotra 
Grzymowicza 

PO poparło 
Grzymowicza 

7:36 

01:02 Pozytywna PO Wspiera KWW Piotra Grzymowicza 
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Informacje 
Olsztyn 

2010-12-02 KW Czesława 
Małkowskiego 

Wojna na listy 
9:15 

01:50 Negatywna Materiał dotyczący wystosowania listu przez Stowarzyszenie Święta Warmia, w 
którym namawia wyborców o niegłosowanie na Czesława Małkowskiego. 
Przedstawiciel stowarzyszenia uzasadnia: "Chcielibyśmy przypomnied, że Pan 
Małkowski jest wciąż podejrzewany o gwałt i molestowanie seksualne. On wysłał swój 
list, w którym zaznacza że został uniewinniony. Został uniewinniony tylko z zarzutów 
gospodarczych. Chcielibyśmy przypomnied olsztynianom kim jest Małkowski, i 
zaapelowad do niego żeby zrzekł się mandatu radnego" 

Informacje 
Olsztyn 

2010-12-02 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Wyborcze ostatki 
w Elblągu 

11:06 

00:46 Negatywna KW ELbląski Dobry formułuje zarzuty dotyczące wydatków poniesionych na kampanię 
wyborczą przez KW PO. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-12-02 KW Elbląski 
Dobry Samorząd 

Konferencja 
prasowa 

Grzegorza 
Nowaczyka 

11:53 

00:38 Negatywna KW PO krytykuje przedwyborcze obietnice Henryka Słoniny. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-12-02 KW Elbląski 
Dobry Samorząd 

Stronnictwo 
Demokratyczne 

oficjalnie poparło 
Henryka Słoninę 

12:33 

00:23 Pozytywna Stronnictwo Demokratyczne wspiera KW Elbląski Dobry Samorząd 

Informacje 
Olsztyn 

2010-12-03 KW Elbląski 
Dobry Samorząd 

Ostatni dzieo 
kampanii 

wyborczej (4:08) 

01:12 Pozytywna Ostatni dzieo kampanii wykorzystany został przez kandydatów do zdobycia poparcia 
kontrkandydatów z pierwszej tury wyborów: Piotr Grzymowicz uzyskuje poparcie 
kluczowych polityków SLD z województwa warmiosko-mazurskiego (Władysław 
Maokut i Tadeusz Iwioski). Ci sami politycy w Elblągu popierają Henryka Słoninę. 
Również olsztyoski PiS popiera, a także chwali, Piotra Grzymowicza. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-12-03 KWW Piotra 
Grzymowicza 

Ostatni dzieo 
kampanii 

wyborczej (4:08) 

01:12 Pozytywna Uzasadnienie j.w. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-12-03 KW Elbląski 
Dobry Samorząd 

Burza po 
wczorajszym 
oświadczeniu 
olsztyoskich 

działaczy SLD 
- SLD poparł 

Henryka Słoninę 
na prezydenta 
Elbląga (5:22) 

01:05 Pozytywna Wojewódzkie władze SLD w osobie Władysława Maokuta (mimo nieporozumienia i 
kłótni w strukturach) popierają Piotra Grzymowicza w Olsztynie i Henryka Słoninę w 
Elblągu. 
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Informacje 
Olsztyn 

2010-12-03 KWW Piotra 
Grzymowicza 

Burza po 
wczorajszym 
oświadczeniu 
olsztyoskich 

działaczy SLD 
- SLD poparł 

Henryka Słoninę 
na prezydenta 
Elbląga (5:22) 

01:05 Pozytywna Uzasadnienie j.w. 

Informacje 
Olsztyn 

2010-12-04 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Informacje 
Olsztyn 

2010-12-05 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-11-29 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych  

Aktualności 
Rzeszów 

2010-12-04 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Aktualności 
Rzeszów 

2010-12-05 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-29 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-11-30 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-12-02 KW Platforma 
Obywatelska RP 

Finisz kampanii 
do II tury 
wyborów 

prezydentów 
Płocka 

i Radomia 

02:39 Pozytywna Kandydat PO na urząd prezydenta Płocka - Andrzej Nowakowski - w ostatnich dniach 
kampanii korzysta ze wsparcia członków rządu. Na konferencję zaprosił Tomasza 
Siemoniaka, wiceministra MSWiA. 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-12-03 KW Prawo i 
Sprawiedliwośd 

Darmowe 
przejazdy 

w Radomiu oraz 
kontrowersje 

wywołane taką 
decyzją 

prezydenta 
kandydującego 

w II turze 
wyborów 

01:11 Negatywna Materiał dotyczy decyzji urzędującego prezydenta, który na dwa dni wprowadził 
darmową komunikację miejską. Pojawiają się zarzuty, że jest to "kiełbasa wyborcza". 
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Kurier 
Mazowiecki 

2010-12-04 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

Kurier 
Mazowiecki 

2010-12-05 --- --- ---  brak materiałów o komitetach wyborczych 

 


