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Szanowny Panie Redaktorze

Na podstawie art. 31 ustawy „Prawo prasowe”

wnoszę o

 zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji, które znalazły się
 w artykule pt. „Na kłopoty Gosiewski” (Gazeta Wyborcza, 06.07.2006r.) autorstwa Wojciecha Czuchnowskiego i Janusza Kędrackiego.

	Autorzy tekstu poinformowali opinię publiczną, iż Prokuratura Rejonowa w Starachowicach przedstawiła zarzut burmistrzowi gminy Włoszczowa 
(woj. Świętokorzyskie) Józefowi Grabalskiemu, po interwencji posła „pis” Przemysława Gosiewskiego. Ten zaś miał nadać tempa sprawie dzięki wsparciu, jak napisano w tekście, „partyjnego kolegi” - Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Interwencja ze strony Ministra miała nastąpić po nadesłaniu przez Przemysława Gosiewskiego, do Ministerstwa, pisma z dniu 10 kwietnia b.r.

	Informacje podane przez dziennikarzy Gazety Wyborczej są nieprawdziwe. 

         Autorzy tekstu nie zweryfikowali posiadanej wiedzy na temat śledztw prokuratorskich dotyczących burmistrza Włoszczowy i powiązali ze sobą informacje dotyczące dwóch odrębnych postępowań przedstawiając je jako jedno.

	Prawdą jest, że 10 kwietnia b.r. poseł Przemysław Gosiewski zwrócił się na piśmie do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o sprawdzenie, czy decyzja Prokuratury we Włoszczowie, która odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie przekroczenia uprawnień przez burmistrza Józefa Grabalskiego, była prawidłowa. Wszczęta w trybie nadzoru kontrola potwierdziła, iż brak było podstaw do wzruszenia decyzji o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w tej sprawie. Z tego powodu, w dniu 14 czerwca br. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie poinformowała posła Przemysława Gosiewskiego, iż „analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wykazała zasadność decyzji prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia.” 

	Odrębne postępowanie – niezwiązane z wyżej opisanym - dotyczące przetargu na budowę gminnej kanalizacji prowadziła natomiast Prokuratura Rejonowa w Starachowicach. W toku tego postępowania faktycznie przedstawiono zarzuty burmistrzowi Włoszczowy. W sprawie tej jednak nigdy nie interweniował u Ministra Sprawiedliwości poseł Przemysław Gosiewski. Żadnych działań nie podejmował także Zbigniew Ziobro. 

         Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że fakty i okoliczności podniesione przez dziennikarzy Gazety Wyborczej w w/w artykule są nieprawdziwe, a dziennikarze nie dochowali szczególnej staranności 
i rzetelności podczas gromadzenia materiałów prasowych, do czego obliguje ich art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy „Prawo prasowe”. Proszę więc o zamieszczenie, na łamach Gazety Wyborcze,j sprostowania następującej treści:

W tekście „Na kłopoty Gosiewski” (Gazeta Wyborcza, 06.07.2006 r.) znalazły się nieprawdziwe informacje. Nie jest, bowiem prawdą, że Prokuratura Rejonowa w Starachowicach przedstawiła zarzuty burmistrzowi Włoszczowy Józefowi Grabarskiemu, po interwencji u Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, ówczesnego posła Przemysława Gosiewskiego, Nie jest również prawdą to, że pisemny wniosek posła Gosiewskiego, z dnia 10 kwietnia 
2006 r., spowodował wszczęcie postępowania karnego, któremu wcześniej odmówiono biegu. Autorzy artykułu wiedzę o dwóch różnych, i odrębnie prowadzonych postępowaniach połączyli ze sobą i przedstawili ich problematykę w ujęciu takim, aby na czytelnikach wywrzeć przekonanie osobistej ingerencji Ministra Sprawiedliwości w postępowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko urzędnikowi samorządowemu 
z przeciwnej opcji politycznej.    
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