Rutyna wygrała z młodością
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Unia pokonała ambitnie grający Widok i awansowała do półfinału pucharu Polski na szczeblu okręgu. (fot. Adam Michalski)

Na czterech stadionach, w środę (18.09) rozegrano spotkania 1/4 pucharu Polski na
szczeblu okręgu. Do dalszych gier awansowali trzecioligowcy, Unia i Pelikan oraz Orzeł
Nieborów i GKS Beldno. W czwartek (19.09) ruszy sprzedaż biletów na mecz Pucharu
Polski pomiędzy Unią i Piastem Gliwice.
Na stadionie pod lasem w Skierniewicach trzecioligowiec z Pomologicznej grał z Widokiem.
Doświadczeni piłkarze Rafała Smalca wyraźnie dominowali nad podopiecznymi Marcina Stolarka.
Wysoki pressing i agresywna gra skutecznie uniemożliwiały próby nawiązania składnych akcji młodej
ekipie Widoku. – Potraktowaliśmy to spotkanie jako jednostkę treningową, którą musimy odbyć.
Przed nami dużo spotkań – mówi opiekun Unii. – Widok bardzo mi zaimponował. To są bardzo młodzi
chłopcy, którzy zagrali bez kompleksów, chcieli grać w piłkę, próbowali. Raz wychodziło raz nie, ale
wielki szacunek dla nich za postawę w tym spotkaniu. Oni mają jeszcze dużo czasu, żeby się uczyć –
dodaje.
Pozytywne wrażenia po meczu ma także opiekun gospodarzy Marcin Stolarek. – Bardzo się cieszę, że

mieliśmy okazję się z nimi zmierzyć. Takie mecze pomagają tym chłopcom się rozwijać – zaznacza
opiekun Widoku. – Chcemy tych młodych chłopaków przygotować do gry na wyższym poziomie –
dodaje.
Już do przerwy goście prowadzili 4:0, po zmianie stron wzbogacili swój dorobek o 5 kolejnych
trafień. Ostatecznie Unia pokonała Widok 9:0. W barwach gości od pierwszej minuty wystąpił były
piłkarz i wychowanek Widoku Kacper Karasek. Urodzony w 2002 roku zawodnik zdobył 3 bramki.
Kolejne trafienia zanotowali: Dawid Przezak (3), Michał Wrzesiński, Maciej Nalej i Bartosz Bujalski.
Na innych stadionach Jutrzenka Drzewce przegrała z Pelikanem Łowicz 0:9, GKS Beldno ograł
rezerwy Pelikana 1:0, a Orzeł Nieborów w Jeżowie pokonał Olimpię 4:1.
W klubie Unia żyją już zbliżającym się spotkaniem 1/32 Pucharu Polski. W czwartek (26.09) do
Skierniewic przyjedzie mistrz Polski 2018/2019, Piast Gliwice. Spotkanie rozpocznie się o godzinie
16.00, a wejściówki można kupić w kasie klubu. Oficjalna sprzedaż ruszy w czwartek (19.09).
Wejściówki (30 zł) będą dostępne w klubowej kasie w godzinach 12.00-14.00 oraz od 18.00-20.00.
Bilety będzie można nabyć także w dniu meczu. W piątek (20.09) ruszy także sprzedaż internetowa.
Jeśli wszystkie wejściówki zostaną sprzedane, mecz obejrzy blisko 2800 widzów. Będzie to możliwe
dzięki uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na użytkowanie wszystkich trybun oraz ciężkiej pracy
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
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