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PROKURATURA REJONOWA W PRZEMYŚLU
I
26 czerwca 2017 r. prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Przemyślu akt oskarżenia
przeciwko dwudziestu oskarżonym o to, że 26 czerwca 2016 r. w Przemyślu, działając wspólnie i
w porozumieniu z ustalonymi nieletnimi osobami, a także ustalonymi i nieustalonymi sprawcami,
wobec których wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia, złośliwie przeszkadzali w
wykonywaniu kultu religijnego Kościoła Greckokatolickiego w postaci przejścia ulicami miasta w
procesji związanej z obchodami dnia pamięci PANACHYDY, w ten sposób, że znieważali
słowami wulgarnymi, powszechnie uznanymi za obelżywe grupę ludności uczestniczącą w
procesji z powodu ich ukraińskiej przynależności narodowej oraz przemocą polegającą na
wtargnięciu i przytrzymywanie ustalonych co do tożsamości osób, znajdujących się na czele
procesji, uniemożliwili ustalonym 27 uczestnikom dalszy przemarsz, tj. o przestępstwo z art. 195
§ 1 k.k. i art. 257 k.k. i art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Nadto Piotr B., Piotr L., Maciej K., Adrian M. i Grzegorz N. oskarżeni zostali o to, że w
miejscu i czasie jak wyżej, działając wspólnie i w porozumieniu dokonali uszkodzenia ciała
Zenona K., w ten sposób, że stosując przemoc w postaci uderzania i szarpania za ubrania
spowodowali u niego obrażenia ciała w postaci stłuczenia i sińca lewego przedramienia oraz otarć
naskórka ramienia prawego, skutkujących naruszeniem czynności narządów ciała na okres poniżej
7 dni i zmuszając do zaprzestania przemarszu, tj. o przestępstwo z art. 257 k.k. i art. 157 § 2 k.k. i
art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., a nadto Piotr L., Kamil Ch. i Adrian P. w miejscu i czasie
jak wyżej naruszyli nietykalność cielesną Piotra K., w ten sposób, że stosowali przemoc w postaci
uderzenia oraz kopania i szarpania za ubranie, przy czym czynu dopuścili się z powodu
ukraińskiej przynależności narodowościowej, tj. o przestępstwo z art. 257 k.k.
II
Prokuratura Rejonowa w Przemyślu skierowała 30 czerwca 2017 r. do Sądu Okręgowego
w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Adrianowi N. o to, że w dniu 10 grudnia 2016 r. w
Przemyślu, województwa podkarpackiego, stosował groźbę bezprawną wobec grupy osób ze

względu na narodowość ukraińską oraz publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic
narodowościowych w ten sposób, ze będąc uczestnikiem Marszu Orląt Przemyskich i
Lwowskich, w trakcie przejścia obok Ukraińskiego Domu Narodowego w Przemyślu, wzniósł
okrzyk „śmierć Ukraińcom”, czym działał na szkodę grupy ludności pochodzenia ukraińskiego,
tj. o przestępstwo z art. 119 § 1 k.k. i art. 256 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
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Prokuratura Okręgowa w Przemyślu skierowała 30 czerwca 2017 r. do Sądu Rejonowego
w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko pięciu mieszkańcom województwa podkarpackiego
zajmującym się od lutego do sierpnia 2015 r. nabywaniem, przechowywaniem i wprowadzaniem
do obrotu wyrobów akcyzowych w postaci papierosów.
Andrzej D. od 10 lutego 2015 r. do 18 sierpnia 2015 r. w Korczowej, Ostrowie,
Jarosławiu i Rzeszowie, woj. podkarpackiego działając w warunkach czynu ciągłego, w krótkich
odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nabył od nieustalonych osób, a
następnie przechowywał i wprowadził do obrotu na terenie województwa podkarpackiego towar
akcyzowy

pochodzący z przemytu bez polskich znaków skarbowych akcyzy w ilości nie

mniejszej niż 80 050 paczek papierosów różnych marek pochodzenia zagranicznego, z czego
uczynił sobie stałe źródło dochodu i tym samym spowodował uszczuplenie Skarbu Państwa
dużej wartości w kwocie 1 300 780 zł należnego podatku, tj. o przestępstwo z art. 65 § 1 kks w
zw. z art. 91 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 kks.
Pozostałych czterech oskarżonych Stanisław S., Jan O., Tomasz P. i Lesław S. pozostaje pod
analogicznymi jak wyżej opisane zarzutami, bowiem jako odbiorcy towaru akcyzowego zakupili w
okresie od 10.02.2015 r. do 18.08 2015 r. w Korczowej, Ostrowie, Gorliczynie, Rzeszowie,
Przeworsku, Jarosławiu i Zgorzycach woj. podkarpackiego odpowiednio od kilku do kilkunastu
tysięcy paczek papierosów bez akcyzy, narażając Skarb Państwa na uszczuplenia z tytułu
należnego podatku akcyzowego, odpowiednio w wysokościach: Stanisław C. 244 881 zł, Jan O.
135 648 zł, Tomasz P. 124 147 zł, Lesław S. 93 435 zł. Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone
są karą pozbawienia wolności, a także grzywną i przepadkiem korzyści majątkowych uzyskanych
z przestępstwa.
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