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Wkrótce przed częstochow-
skim sądem stanie 35-letni Rafał 
W., który w październiku 2022 
roku miał dopuścić się zabójstwa 
swojej teściowej. Feralnego dnia 
mężczyzna zaatakował nożem 
również swoją żonę, której 
jednak udało się uciec i ukryć u 
sąsiadów. Gdy dołączyli do niej 
synowie w wieku 9 i 3 lat, jeden 
z nich powiedział, że tata zabił 
babcię…

Prokuratura Rejonowa w Mysz-
kowie skierowała do Sądu Okrę-
gowego w Częstochowie akt 
oskarżenia przeciwko 35-let-
niemu Rafałowi W, dotyczący 
zabójstwa teściowej. – W toku 
śledztwa ustalono, że 6 paździer-
nika 2022 roku Rafał W. opuścił 
zakład karny po odbyciu 6 mie-
sięcy kary pozbawienia wolności. 
Około godz. 15.30 przybył do 

domu, znajdującego 
się w miejscowości 
Irządze w powiecie 
z a w i e r c i a ń s k i m . 
Żona mężczyzny 
nie otworzyła mu 
jednak drzwi, gdyż 
obawiała się jego 
reakcji na złożenie 

przez nią pozwu rozwodowego. 
W trakcie pobytu w zakładzie 
karnym Rafał W. telefonicznie 
groził jej bowiem pozbawieniem 
życia poprzez wysadzenie domu. 
Oskarżony po wybiciu szyb w 
oknie kuchennym wszedł do 
domu i pobił teściową pięściami 
po głowie. Następnie używając 
noża zaatakował żonę, której 
jednak udało się wyswobodzić 
i uciec do sąsiadów. Po upływie 
5 minut do domu sąsiadów przy-
biegli także dwaj synowie oskar-
żonego w wieku 9 i 3 lat i jeden 
z nich powiedział, że tata zabił 
babcię. Wezwani na miejsce 
policjanci zatrzymali zakrwa-
wionego Rafała W., który na ich 
widok próbował odjechać samo-
chodem. Przeprowadzone wobec 
niego badanie wykazało około 2 
promili alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Gdy do domu weszła 
pokrzywdzona w towarzystwie 
policjantów zauważyła leżącą na 
łóżku matkę, która nie dawała 
oznak życia. Wykonana w toku 
dalszego śledztwa sekcja zwłok 
wykazała, że przyczyną zgonu 
kobiety były liczne rany kłute 
klatki piersiowej – informuje pro-

kurator Tomasz Ozimek, rzecznik 
częstochowskiej prokuratury.

W trakcie śledztwa prokurator 
przedstawił Rafałowi W. za-
rzuty zabójstwa teściowej, usi-
łowania zabójstwa żony, gróźb 
karalnych pod adresem żony, 
znęcania się nad żoną i synem, 
zniszczenia samochodu żony 
oraz kierowania gróźb bezpraw-
nych w stosunku do zatrzymują-
cych go policjantów. Oskarżony 
nie przyznał się do popełnienia 
tych przestępstw. Przesłuchany 
przez prokuratora wyjaśnił, że 
został zaatakowany nożem przez 
teściową i działał w obronie 
własnej. Ponadto stwierdził, że 
miał prawo zniszczyć samochód, 
gdyż należał także do niego. Na 
wniosek prokuratora Sąd Rejo-
nowy w Myszkowie zastosował 
wobec podejrzanego tymcza-
sowe aresztowanie. Rafał W. był 
w przeszłości wielokrotnie ka-
rany. Przestępstwo zabójstwa 
jest zagrożone karą pozbawienia 
wolności od 8 do 15 lat, karą 25 
lat pozbawienia wolności albo 
karą dożywotniego pozbawiania 
wolności.

■ pn

Są całe i zdrowe

Poszukiwana 38-latka i jej 
8-letnia córka odnalezione

Policjanci z Częstochowy od-
wołują poszukiwania za zagi-
nioną 38-letnią Martą M. i jej 
8-letnią córką Ireną M. z uwagi 
na ich odnalezienie w jednym z 
obiektów hotelarskich na terenie 
powiatu zawierciańskiego. Ko-
bieta i 8-latka są całe i zdrowe 
– informuje podkom. Sabina 
Chyra-Giereś, rzecznik prasowy 
KMP w Częstochowie. – Bardzo 
dziękujemy świadkowi za prze-
kazanie cennej informacji oraz 
mediom i społeczeństwu za za-
angażowanie się w poszukiwania 
– dodaje rzeczniczka.

Przypomnijmy, że komunikat o 
zaginięciu pani Marty i jej córki 
Ireny został opublikowany w 
niedzielę, 15 stycznia. Kobieta 
ostatni raz widziana była dzień 
wcześniej w miejscu zamiesz-
kania, tj. w Czarnym Lesie (gmina 
Mykanów). Wstępne ustalenia 
wskazywały, że 14 stycznia 
2023 roku około godziny 16.00 
38-letnia Marta M. wyjechała z 
8-letnią córką – Ireną M. z domu 
samochodem. Miały się udać na 
zakupy do Częstochowy, jednak 
nie powróciły i nie nawiązały kon-
taktu z bliskimi.

■ pn

Memoriał Idzikowskiego i Czernego

Inauguracja sezonu w Częstochowie

Wielkimi krokami zbliża się 
sezon żużlowy. Wiadomo już, 
że w Częstochowie zostanie on 
zainaugurowany na Arenie zie-
lona-energia.com podczas 49. 
Memoriału imienia Bronisława 
Idzikowskiego i Marka Czernego. 
Wydarzenie poświęcone pamięci 
zawodników, którzy na torze zo-
stawili własne życie odbędzie się 
w sobotę, 25 marca 2023 roku.

W najbliższym czasie Włókniarz 
Częstochowa będzie informował 
o godzinie zawodów oraz o bi-
letach. – Zaznaczmy, że często-
chowski memoriał to najstarsza 
cykliczna impreza żużlowa pod 
Jasną Górą. Co więcej, jeśli wziąć 

pod uwagę wszystkie krajowe 
turnieje poświęcone pamięci tra-
gicznie zmarłych jeźdźców, to 
starszy jest tylko leszczyński Me-
moriał imienia Alfreda Smoczyka. 
Pierwszą edycję memoriału w 
Częstochowie rozegrano 6 lat po 
śmierci Bronisława Idzikowskiego, 
czyli w 1967 roku. Początkowo 
zawody poświęcone były tylko 
jemu. Po tragicznej śmierci Marka 
Czernego w 1972 roku, już od na-
stępnego sezonu turniej przybrał 
nazwę Memoriału imienia Bro-
nisława Idzikowskiego i Marka 
Czernego – przypomina często-
chowski klub.

■ pn

Przed częstochowskim sądem

Rafał W. 
odpowie 
za zabójstwo 
teściowej
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OPEL ZAFIRA
1.6 E, rok prod. 2007,
kraj., 

16.800 zł

VOLVO XC60 II
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł, serwisowany,
F-VAT

179.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

RENAULT MEGANE
1.3 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

62.900 zł

AUDI A3
1.5 TSI, rok prod. 2017
kraj., I-wł., 
serwisowany

77.900 zł

VW PASSAT
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł., 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT 129.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 219.900 zł

AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 zł

AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2013,  59.900 zł

BMW 320 2.0 D, rok prod. 2005 17.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE, 2.0 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 zł

BMW 525 2.0 D, rok prod. 2014, 75.900 zł

BMW 730 3.0 D, rok prod. 2018, 199.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

FIAT PANDA 1.2 E, rok prod. 2012, kraj  19.900 zł

FORD EDGE 2.0 E, rok prod. 2019,  118.500 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 
F-VAT 44.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA  HR-V 1.5 E, rok prod. 2016, kraj  78.000 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 
kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2015,  178.900 zł

OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT            43.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł., 
3.900 zł

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT 75.900 zł

PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
SKODA CITIGO 1.0 E, rok prod. 2018, 38.500 zł
SKODA FABIA 1.2 E, zakup 2005, 6.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2006, 15.900 zł
TOYOTA  COROLLA 1.6 E, rok prod. 2017, kraj 43.600 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO XC40 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., F-VAT  108.900 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT  137.900 zł
VW BEETLE 1.2 E, rok prod. 2012, 33.700 zł
VW NEW BEETLE 1.6 E, rok prod. 2001, 7.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 13 stycznia 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł
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