Wymęczone zwycięstwo Unii
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Unia odniosła 16. zwycięstwo w sezonie, 10. przed własną widownią. (fot. Adam Michalski)

Sobotni (11.05) mecz w I grupie III ligi pomiędzy Unią Skierniewice i Zniczem Biała Piska,
z punktu widzenia kibica to 90 minut nudy i minuta euforii, po bramce Konrada
Niedzielskiego zdobytej w doliczonym czasie gry.
Skierniewicki trzecioligowiec w sezonie 2018/2019 rozegrał wiele dobrych, ciekawych, trzymających
w napięciu spotkań. Było też kilka słabszych, z mniejszą dawką emocji. Jednak to co działo się w
sobotnie popołudnie na stadionie przy ulicy Pomologicznej mniej wymagającym widzom na pewno
podobać się nie mogło. Z boiska wiało nudą. Akcjom jednej i drugiej strony brakowało dynamiki i
dokładności. Strzałów było jak na lekarstwo, podobnie jak sytuacji podbramkowych. Najlepszej, w
pierwszej połowie nie wykorzystał Kamil Łojszczyk, który w dogodnej sytuacji w polu karnym
nieczysto trafił w piłkę i do przerwy zamiast 1:0 mieliśmy wynik bezbramkowy.
Po zmianie stron obraz gry nie zmienił się, do czasu. Trener Rafal Smalec zdecydował się na zmiany,
a na boisku pojawili się Patryk Bojańczyk i Marek Dąbrowski. Zmiennicy ożywili poczynania
ofensywne gospodarzy. Akcje stały się groźniejsze, zaczęło pachnieć bramką. Trzeci z rezerwowych

Szymon Kiwała zastąpił Kamila Łojszczyka i także dał drużynie dodatkowej energii. W doliczonym
czasie meczu zmiennicy, wspólnie z Tomaszem Kolusem rozegrali akcję, która przyniosła Unii
bramkę. Najpierw po podaniu Kiwały strzał Bojańczyka trafił w poprzeczkę, ale skuteczną dobitką
popisał się Konrad Niedzielski i na minutę przed końcem meczu gospodarze objęli prowadzenie.
Wielka radość miejscowych była zrozumiała, a cenne punkty zostały w Skierniewicach. Dla Unii była
to już 10. wygrana w sezonie w meczach na własnym stadionie i 16. łącznie.
W sobotniej odsłonie 26. kolejki swoje spotkania wygrały ekipy z czołówki. Sokół Aleksandrów Łódzki
pokonał Sokoła Ostróda 4:0, a Lechia Tomaszów Mazowiecki okazała się lepsza od Świtu Nowy Dwór
Mazowiecki 2:1. Na niedzielę (12.05) zaplanowano kolejne 3 spotkania, które jednak nie będą miały
wpływu na pozycję Unii w tabeli. Ekipa Rafała Smalca z dorobkiem 49 punktów utrzymała bardzo
dobre 4. miejsce. Strata do 3. Lechii to tylko punkt.
Kolejna seria gier została zaplanowana na środę (15.05). Unia zagra w Łomży z ŁKS. W sobotę
(18.05) skierniewicki trzecioligowiec podejmie Świt Nowy Dwór Mazowiecki (18.05, g.17.00).
Więcej o III lidze w najnowszym (16.05) wydaniu „Głosu Skierniewic i Okolicy”.
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