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Syndyk Mateusz Bienioszek otworzył w sądzie oferty na zakup Huty.

Szanowni Państwo
Grupa Sunningwell złożyła ofertę na zakup 

aktywów ISD Huta Częstochowa, którą we wtorek 
przyjął sąd. W naszym zamyśle Sunningwell Steel 
Polska SA ma być holdingiem i właścicielem 
wszystkich aktywów hutniczych grupy, w tym 
również Huty Częstochowa.

Natomiast jej  operatorem pozostanie 
Sunningwell International Polska Sp. z o.o, 
której siedziba zostanie przeniesiona z Warszawy 
do Częstochowy. Nie będzie więc zmiany 
pracodawcy dla załogi Huty Częstochowa, a także 
zmiany właścicieli licencji oraz certyfikatów 
niezbędnych do produkcji. Oczywiście, nastąpi 
reorganizacja zarządzania, której celem będzie 
dostosowanie do nowej sytuacji właścicielskiej.

Pragnę wyrazić wdzięczność całej załodze 
Huty Częstochowa i związkom zawodowym 
za zaangażowanie na rzecz firmy oraz wsparcie 
okazane w okresie dzierżawy, jak i w trakcie 
postępowania przetargowego. Dziękuję zarządowi 
spółki i kierownictwu Huty, a także osobom 
odpowiedzialnym za produkcję, sprzedaż, 
marketing oraz inne piony, dzięki którym 
przedsiębiorstwo funkcjonuje i ma perspektywy 
umacniania swojej pozycji.

Liczymy na szybkie zakończenie procedur 
przetargowych. Przystąpimy wówczas do 
kolejnego etapu działań na rzecz rozwoju Huty 
Częstochowa, o których na bieżąco będziemy 
informować pracowników.

Marek Frydrych
Prezes Sunningwell International Polska

Był to już drugi przetarg 
na majątek upadłej ISD Huty 
Częstochowa. Po niepowodze-
niu pierwszego, kiedy to nie 
wpłynęła żadna oferta, syn-
dyk za zgodą sądu ogłosił go 
5 czerwca. Termin składania�
ofert wyznaczono do godz. 14�
w poniedziałek, 27 lipca. 
Dzień później na posiedzeniu 
sądu miało nastąpić ich roz-
patrzenie. Oferenci byli także 
zobowiązani do wpłacenia wa-
dium w wysokości 10 procent 
ceny wywoławczej ustalonej�
na 220 milionów złotych.

W wyznaczonym terminie 
wpłynęła jedna oferta – spółki 
Sunningwell Steel Polska SA, 
która wpłaciła również wa-
dium. Kiedy we wtorek o godz.�
12 rozpoczynało się posiedze-
nie sądu, okazało się, że jest �
także druga oferta. Tego dnia�
o godz. 10.47 złożyła ją firma�
Corween Investments sp. z o.o,�
powiązana z brytyjskim hol-
dingiem Liberty House Group.�
Zrobiła to po terminie, a po-
nadto nie wpłaciła wadium. 
Przed sądem reprezentujący 
ją prawnik poprosił o wydłu-

żenie terminu wpłaty do 3 
sierpnia i odroczenie o tydzień�
rozpatrywania ofert.

Sędzia-komisarz Małgorza-
ta Brzózka-Chamala wniosek 
odrzuciła, uzasadniając, że 
terminy były znane od dawna. 
Syndyk Huty Częstochowa Ma-
teusz Bienioszek stwierdził, że�
informacje o zasadach przetar-

gu były dostępne dla wszyst-
kich i dodał, że był w stałym 
kontakcie ze wszystkimi pod-
miotami, które wyrażały zain-
teresowanie Hutą.

Następnie syndyk otwo-
rzył obie oferty. Sunningwell 
Steel Polska zaproponował za 
Hutę 220 mln zł, a Corween 
Investments – 222 mln zł.�

We wtorek, 28 lipca, na posiedzeniu Sądu 
Rejonowego w Częstochowie syndyk dokonał 
wyboru oferty Sunningwell Steel Polska S.A  jako 
przyszłego właściciela Huty. Wybór zatwierdziła 
Sędzia-komisarz. Po uprawomocnieniu się 
postanowienia spółka będzie miała dwa 
miesiące na wpłacenie zaoferowanej kwoty 
i podpisanie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

Przeatrg rozstrzygnięty

Sunningwell kupuje Hutę

KOMUNIKAT SYNDYKA
Szanowni Państwo,

w dniu 28 lipca 2020 r. został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż Huty. Na posiedzeniu sądu dokonałem wyboru 
jedynej oferty, która wpłynęła w terminie i spełniała wszystkie wymogi formalne – tj. oferty Sunningwell Steel 
Polska S.A. 

Druga oferta – tj. oferta spółki Corween Investments sp. z o.o. wpłynęła po terminie, a ponadto oferent nie 
dokonał wpłaty wadium.

Termin do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z regulaminem przetargu, wynosi dwa 
miesiące i jest liczony od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty. Jeżeli�
na postanowienie to nie wpłynie żadne zażalenie, termin do zawarcia umowy przypadnie na drugą połowę 
października. Jeżeli natomiast postanowienie zostanie zaskarżone, termin ten może ulec wydłużeniu, z uwagi 
na czas potrzebny na rozpoznanie zażalenia. Zakładam jednak, że nawet w takim przypadku, jeśli zażalenie nie�
zostanie uznane za zasadne, podpisanie umowy powinno być możliwe w czwartym kwartale 2020 r. (pod�
warunkiem że Sunningwell Steel Polska S.A. wpłaci przed podpisaniem umowy pozostałą część ceny nabycia).

Po podpisaniu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, niezwłocznie sporządzę plan podziału funduszów masy 
upadłości, którym objęte będą należne Państwu wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2019 r. oraz pierwsze trzy 
dni września 2019 r., a ponadto wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, którzy to wierzyciele są uprzywilejowani w przepisach Prawa Upadłościowego na równi 
z pracownikami. Plan ten podlega obwieszczeniu i może być zaskarżony. Po uprawomocnieniu się planu podziału 
i po jego zatwierdzeniu przez Sędzię-komisarz, będę mógł go wykonać realizując przelewy na Państwa rzecz. 

Chciałbym Państwa zapewnić, że wszystkie działania podejmuję możliwie niezwłocznie, kierując się interesami 
wierzycieli, ze szczególnym uwzględnieniem Pracowników. Zależy mi na jak najszybszym zaspokojeniu Państwa 
wierzytelności, a przy tym zachowaniu miejsc pracy. Szybkość i sprawność postępowania jest również bardzo 
istotna dla Sędzi-komisarz, która zadeklarowała, że w przypadku gdyby wpłynęło zażalenie na postanowienie�
o zatwierdzeniu wyboru oferty, zostanie ono rozpoznane niezwłocznie. Pomimo nieprzewidzianych, niesprzyjających 
okoliczności, takich jak chociażby epidemia koronawirusa, która znacząco wpłynęła na sytuację gospodarczą�
w kraju i na świecie, robimy wszystko co w naszej mocy, aby postępowanie upadłościowe Huty miało dla Państwa 
szczęśliwe zakończenie. 

Wyrażam głęboką nadzieję, że do podpisania umowy sprzedaży dojdzie jeszcze w tym roku, a Inwestor otworzy 
nowy, lepszy rozdział w historii Huty. 

Z wyrazami szacunku
Mateusz Bienioszek

W związku z brakiem wadium 
Mateusz Bienioszek stwier-
dził, że oferta Corween Invest-
ments nie spełnia warunków�
przetargu i wybrał ofertę Sun-
ningwell Steel Polska.

Pełnomocnik Corween In-
vestments podniósł argument, 
że odrzucona propozycja 
opiewa na wyższą kwotę. 
Sędzia komisarz zwróciła 
jednak uwagę, że złożenie 
dokumentów po terminie�
i brak wadium, obniża wiary-
godność propozycji Corween 
Inwestments, a następnie wy-
dała decyzję o zatwierdzeniu 
wyboru oferty Sunningwell 
Steel Polska SA.

W ciągu siedmiu dni Cor-
ween Investments może złożyć�
wniosek o sporządzenie uza-
sadnienia postanowienia, a na-
stępnie zaskarżyć to postano-
wienie. Jeżeli postanowienie�
się uprawomocni, Sunningwell�
Steel Polska SA będzie miał 
dwa miesiące na wpłacenie 
pozostałej części zapropono-
wanej kwoty oraz podpisanie 

z syndykiem umowy sprzeda-
ży Huty Częstochowa.

W posiedzeniu sądu uczest-
niczył także przewodniczący 
MZZ Pracowników z Huty 
Częstochowa Jerzy Duda,�
jako reprezentant sześciu 
związków zawodowych dzia-
łających w przedsiębiorstwie.

Pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży będą przeznaczo-
ne na zaspokojenie roszczeń 
wierzycieli upadłej ISD Huty 
Częstochowa sp. z o.o. zgod-
nie z planem podziału fundu-
szów masy upadłości.

Sunningwell Steel Polska 
S.A. to spółka, która w ramach 
grupy Sunningwell ma two-
rzyć holding hutniczy, obej-
mujący także Sunningwell�
International Polska Sp. z o.o.,�
czyli spółkę dzierżawiąca od�
19 września 2019 r. Hutę Czę-
stochowa. Przedsiębiorstwo�
w tym czasie wznowiło i kon-
tynuuje produkcję, zatrudnia-
jąc obecnie 1165 osób. Umowę�
dzierżawy zawarto z syndy-
kiem na 12 miesięcy. N
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Sport

Żużel

Wtorek z mistrzem
Piłka nożna

Raków w Warce
PGG ROW Rybnik – eltROx WłókniaRz 41:49

PGG ROW: Kacper Woryna 14 (2,3,0,3,3,1,2), Mateusz Szczepaniak 7 
(2,1,2,2,-), Troy Batchelor 1 (1,0,-,-,-), Adrian Miedziński 7 (3,1,2,1,-), Kamil 
Nowacki 3 (2,0,1,0), Mateusz Tudzież 0 (0,0,-), Robert Lambert 9 
(0,2,d,1,3,3,0).
eltrox Włókniarz: Jason Doyle 7 (1,3,1,t,2), Rune Holta 12 (2,2,3,2,3), 
Fredrik Lindgren 13 (3,3,3,3,1), Paweł Przedpełski 6 (3,1,w,2,0), Leon Madsen 
4 (0,2,2,w), Jakub Miśkowiak 5 (3,1,1,0), Mateusz Świdnicki 2 (1,0,1).
Wyścigi: 2:4, 2:4, 4:2, 2:4, 2:4, 1:5, 4:2, 3:3, 2:4, 3:3, 4:2, 3:3, 3:3, 4:2, 2:4.

Eltrox Włókniarz w czwartek w Rybniku pokonał 
PGG ROW 49:41. W najbliższych dniach 
częstochowskich żużlowców w PGE Ekstralidze 
czekają dwa bardzo trudne mecze: w niedzielę 
zmierzą się w Grudziądzu z MrGardem GKM-em, 
a we wtorek na swoim torze z Fogo Unią Leszno.

tabela ii liGi W sezOnie 2020/2021
                Mecze       Punkty     Z    R    P     Bramki
  1. Górnik Łęczna  34 63       18    9    7      47:37
  2. Widzew Łódź  34 59       17    8    9      65:37
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  3. GKS Katowice  34 59       17    8    9      57:40
  4. Bytovia Bytów  34 52       14  10  10      50:48
  5. Resovia Rzeszów  34 52       13  13    8      50:32
  6. Stal Rzeszów  34 51       15    6  13      55:44
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. Garbarnia Kraków  34 50       14    8  12      46:40
  8. Olimpia Elbląg  34 50       13  11  10      46:38
  9. Znicz Pruszków  34 49       15    4  15      49:52
10. Pogoń Siedlce  34 49       15    4  15      54:53
11. Górnik Polkowice  34 48       13    9  12      60:47
12. Błękitni Stargard  34 47       14    5  15      54:53
13. Lech II Poznań  34 47       12  11  11      49:47
14. Skra Częstochowa  34 47       13    8  13      37:44
-------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Stal Stalowa Wola  34 46       13    7  14      45:49
16. Elana Toruń  34 41       11    8  15      50:54
17. Legionowo  34 24         6    6  22      33:64
18. Gryf Wejherowo  34 14         3    5  26      23:91

Górnik Łęczna i Widzew Łódź bezpośrednio awansowały do I ligi, a cztery kolejne 
zespoły grają w barażach o trzecie miejsce. Wyniki: Bytovia - Resovia 1:1, 
karne 6:7; GKS - Stal 0:2. Decydujący mecz pomiędzy rzeszowskim drużynami 
odbędzie się w piątek, 31 lipca. Cztery ostatnie zespoły spadły do III ligi.

Piłka nożna

Skra osiągnęła cel

Lekkoatletyka

Sprawdzian dla każdego
Częstochowski Spraw-

dzian Lekkoatletyczny dla 
wszystkich miłośników bie-
gania odbędzie się 6 sierpnia, 
o godz. 17, na bieżni stadio-
nu przy ul. Dąbrowskiego.

Podczas imprezy, którą orga-
nizują Miejski Ośrodek Sportu 

Piłkarze Skry Częstocho-
wa utrzymali się w II lidze.

Był to cel jaki stawiali sobie 
przed sezonem ligowym, ale 
do ostatniej kolejki nie byli�
pewni, że go osiągną. W przed-
ostatnim meczu Skra u siebie�
zremisowała 2:2 z Pogonią 
Siedlce, tracąc bramkę z karnego�
w 90 minucie (gole dla gospo-
darzy: samobójczy i Nocoń).

Z leszczyńską Unią, ubie-
głorocznym mistrzem Polski�
i aktualnym liderem tabeli 
PGE Ekstraligi, żużlowcy 
Eltrox Włókniarza mieli wal-
czyć już w ubiegłą niedzielę. 
Jednak na godzinę przed me-
czem nad stadionem przy ul. 
Olsztyńskiej przeszła ulewa, 
która uniemożliwiła roze-
granie spotkania. Jego nowy 
termin ustalono na wtorek,�
4 sierpnia, o godz. 20.30.

Zwycięstwo w Rybniku
W czwartek Eltrox Włók-

niarz rozegrał zaległe spotka-
nie w Rybniku. Gospodarze 
wystąpili bez Vaclava Milika 
i Andrzeja Lebiediewa.

Zwycięstwo „biało-zie-
lonych” mogło być wyższe, 
gdyby nie dwa wykluczenia za�
spowodowanie upadków: 
Pawła Przedpełskiego w VIII 
biegi i Leona Madsena w XIII.�
Dla Duńczyka był to najsłab-
szy mecz w tym sezonie. Wy-
walczył zaledwie 4 punkty i nie�
został wystawiony do bie-
gów nominowanych. Z kolei 
najlepszy tegoroczny występ 
zaliczył Rune Holta. Komplet 

„oczek” miał szansę zgroma-
dzić Fredrick Lindgren, który 
dopiero w ostatnim wyścigu 
został wyprzedzony przez 
Holtę i – najlepszego wśród 
rybniczan – Kacpra Worynę.

Wyjazd do Grudziądza
Wyniki innych spotkań 

PGE Ekstraligi: Betard Sparta 
Wrocław – PGG ROW Rybnik�
63:27, RM Solar Falubaz Zielo-
na Góra – Motor Lublin 52:38,�
MrGarden GKM Grudziądz 
– Moje Bermudy Stal Gorzów 
29:25 (mecz przerwany po IX�
biegu z powodu deszczu, wynik�
zaliczony). W zaległym meczu�
we wtorek Fogo Unia pokonała�
RM Solar Falubaz 47:43.

Najbliższym przeciwni-
kiem Eltrox Włókniarza w nie-
dzielę o godz. 16.30 w Grudzią-
dzu będzie MrGarden GKM.�
W pierwszej kolejce sezonu�
w Częstochowie „biało-zielo-
ni” pokonali GKM 53:37.

W 8. kolejce rywalizować 
będą także: RM Solar Falubaz 
– PGG ROW (piątek, godz. 18; 
pierwszy mecz 53:36), Fogo 
Unia – Moje Bermudy Stal 
(piątek, godz. 20.30; pierwszy 

W sobotę na zakończenie 
rozgrywek Skra przegrała aż 
0:4 ze Stalą w Rzeszowie, ale 
uratowała się kosztem Stali 
Stalowa Wola, która u siebie 
uległa Pogoni Siedlce 0:3.

Z zespołem ze Stalowej Woli 
piłkarze Skry za tydzień zmie-
rzą się u siebie w rundzie wstęp-
nej Pucharu Polski. Zwycięzca�
zagra z Lechią Gdańsk. Sezon 
II ligi startuje 29 sierpnia. N

l teatR fRom poland ZapRasZa
W piątek o godz. 20 na scenie Teatr From Poland, 
Al. NMP 2 (w podwórku), koncertować będzie 
zespół Poker Haus w składzie: Piotr Górniak 
- gitara prowadząca, śpiew, Dawid Guziałowski 
– perkusja, Izydor Wawrzyniak – bas.

l muZyka kluboWa
Na imprezę muzyczną „Dzisiaj nie leżę w wannie” 
zaprasza w piątek o d godz. 16 Klub „Rura”, 
Al. NMP 38. Poprowadzą ją DJ Slim i DJ Czill.

l obRaZy Ze sZWecji
W piątek o godz. 17 w Ośrodk Promocji Kultury 
„Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1) zostanie 
otwarta wystawa obrazów, których autorką jest 
szwedzka artystka Margareta Alvthin. Będzie 
ona gościem wernisażu, a ekspozycję jej 
malarstwa można oglądać do 10 sierpnia.

l tWaRZe pRZysZłości on-line
Spotkanie on-line z cyklu Twarze Przyszłości 
z Jakubem Stolecki - operatorem filmowym rodem 
z Czestochowy odbędzie się w piątek o godz. 
19 na fanpage’u Twarze Przyszłości, a wkrótce 
jego zapis zostanie opublikowany na YuoTube.

l kino pod chmuRką W lublińcu
Miejski Dom Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 
9, zaprasza w piątek o godz. 20 na plenerowy 
pokaz amerykańskiego filmu „Green Book”.

l na ekRanie okf „iluZja”
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Al. NMP 64, 
zaprasza na chińsko-francuski kryminał „Jezioro 
dzikich gęsi”, niemiecko-włoski film „Obrazy 
bez autora” i polski dramat w reżyserii Piotra 
Adamskiego „Eastern” (oprócz niedzieli). Ponadto 
w niedzielę o godz. 17 w cyklu Wielka Sztuka 

na Ekranie będzie można zobaczyć hiszpański 
film dokumentalny „Bosch. Ogród snów”.

l W RepeRtuaRZe cinema city
W częstochowskich multiplekach sieci Cinema 
City „Wolność” i „Galeria Jurajska” w najbliższym 
tygodniu będzie można zobaczyć polskie filmy 
„Sala samobójców. Hejter” w reżyserii Jana 
Komasy i „Swingersi” - reżyseria Andrejs Ekis, 
amerykańskie: „Coś się kończy, coś się zaczyna”, 
„Naprzód”, „Nieobliczalny”, „Polowanie”, 
„Scooby-Doo!”, „Tylko sprawiedliwość”, 
„Zwierzogród”, amerykańsko-br ytyjskie: 
„Mroczny Rycerz” i „Mroczny Rycerz powstaje”, 
kanadyjsko-amerykański „Urwis”, francuski „Jak 
być dobrą żoną”, argentyńsko-hiszpański „Turu. 
W pogoni za sławą” i francusko-niemiecko 
-belgijski „Wiking i Magiczny Miecz”. Niektóre 
filmy są wyświetlane tylko w jednym z kin.

Aktualności kulturalne

istnieje od 7 czerwca 1951 r.

TYGODNIK Huty CzęstOCHOWa
Materiały redaguje i opracowuje: l redaktor naczelny Jacek noszczyk, tel. 34 323 70 45, 34 323 74 10
adres redakcji: „Głos Hutnika”, ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa, e-mail: redakcja.gh@sunningwell.com.pl

i Rekreacji i firma Dobre Czasy,�
przewidziano biegi na 1000�
i 3000 m kobiet i mężczyzn.

Otwarcie Biura Zawodów 
zaplanowano o godz. 16, a start�
pierwszej serii o godz. 17.

Formularz zgłoszeniowy 
do wypełnienia na stronie 
www.zmierzymyczas.pl. N

mecz 49:41) i Motor – Betard 
Sparta (niedziela, godz. 19.15; 
pierwszy mecz 35:55).

W niższych ligach
Już trzy kolejki rozegrały 

drużyny żużlowej eWinner 
1. Ligi. Na czele tabeli jest 
eWinner Apator Toruń z kom-
pletem zwycięstw.

Natomiast w najbliższy 
weekend wystartuje 2. Liga 
Żużlowa. W 1. kolejce odbędą�
się mecze: RzTŻ Rzeszów - 
OK Bedmet Kolejarz Opole, 
Wilki Krosno - Metalika Re-
cycling Kolejarz Rawicz, Spec�
House PSŻ Poznań - Wolfe�
Wittstock (Niemcy).

srebrny medal madsena
Leon Madsen został wi-

cemistrzem Europy. Duńczyk, 
startujący w częstochowskim 
Eltrox Włókniarzu, wygrał 
trzy pierwsze turnieje cyk-
lu Tauron SEC w Toruniu, 
Bydgoszczy i Rybniku, ale�
w czwartym – w Gnieźnie, był 
szósty. Wygrał go Brytyjczyk�
Robert Lambert i przed os-
tatnimi zawodami w Toru-
niu wyszedł na prowadzenie�

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej 
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Hucie Częstochowa 

informuje, że kasa będzie czynna w godz. 9-15 
5, 12, 19 i 26 sierpnia.

DOMs na 40 lat nszz „sOliDaRnOść”
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”  
Huty Częstochowa zaprasza członków związku 

do swojej siedziby po odbiór 
bonów, uprawniających do 200 zł rabatu 

na wszystkie świadczone usługi w ośrodkach 
DOMs Jarnołtówek, spała i zakopane.

Bon można wykorzystać w terminie 
od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 r.

w klasyfikacji. W środowym 
turnieju obaj zawodnicy wal-
czyli o tytuł do ostatniego 
wyścigu. Wygrał go Lambert 
przed Madsenem i taka była�
kolejność na podium Indywid-
ualnych Mistrzostw Europy. 
Brązowy medal wywalczył 
Rosjanin Grigorij Łaguta.

Leon Madsen w 2018 r. był 
mistrzem Europy, a roki temu 
zdobył brązowy medal.

sukces przedpełskiego
Paweł Przedpełski zajął 

drugie miejsce w turnieju�
o Złoty Kask. Żużlowiec Eltrox 
Włókniarza w Bydgoszczy 
wywalczył 12 punktów (2,3, 
2,3,2) podobnie jak Krzysztof 
Kasprzak (Moje Bermudy Stal�
Gorzów), ale pokonał go�
w dodatkowym biegu. Turniej 
wygrał Bartosz Zmarzlik (Moje 
Bermudy Stal) z kompletem 
15 punktów. Drugi zawodnik�
częstochowskiego klubu Ja-
kub Miśkowiak był 16. z 2 
punktami (0,1,0,1,0).

Przedpełski zapewnił sobie 
udział w finale Indywidualnych 
Mistrzostw Polski – 7 września 
na torze w Lesznie.� N

Piłkarze Rakowa wyje-
chali w czwartek do Warki 
na zgrupowanie poprzedza-
jące sezon 2020/21. Będą tam 
trenować do 8 sierpnia. 

Trener Marek Papszun za-
brał 24 zawodników. Zabrakło 
bramkarza Michała Gliwy, 
obrońców Jarosława Jacha�
i Arkadiusza Kasperkiewicza 
oraz pomocnika Rusłana Ba-
benki, którzy rozstają się z klu-
bem, a także Miłosza Szcze-
pańskiego, który wraca do�
zdrowia po operacji kolana.

Są za to nowi piłkarze:�
28-letni słowacki bramkarz 
Branislav Pindroch, urodzeni 
w 1995 r.: pomocnik Marcin 
Cebula i łotewski napastnik 
Vladslavs Gutkovskis oraz 17-
letni napastnik Michał Litwa�
pozyskany z Wisły Kraków.

„Czerwono-niebiescy” pla-
nują w Warce sparingi z Koro-
ną Kielce (3 sierpnia) i Lechią�
Gdańsk (8 sierpnia).

Nowy sezonie ekstraklasy 
Raków rozpocznie 22 sierp-
nia meczem w Bełchatowie�
z Legią Warszawa. (im)


