Unia pewnie awansowała do półfinału wojewódzkiego
pucharu Polski
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Unia rozbiła KS Kutno w pucharze. Rywalem w półfinale będzie Orzeł Nieborów. (fot. Adam Michalski)

Po potyczce ligowej, w której Unia była minimalnie lepsza od KS Kutno, środowy (14.04)
mecz między obiema ekipami rozgrywany w ramach ćwierćfinału wojewódzkiego pucharu
Polski zapowiadał się ciekawie. Był ciekawy, ale nie był wyrównany. Zespół Rafała Smalca
rozbił gości 7:0 i pewnie awansował do półfinału rozgrywek.
Wynik środowego spotkania, po ładnej akcji zespołu i przytomnym podaniu Huberta Berłowskiego
otworzył Dawid Dzięgielewski. Kilka minut później indywidualną akcję skutecznym strzałem
zakończył Kacper Karasek. Bardzo podobny przebieg miało ligowe starcie między obiema ekipami z
końca marca. Wówczas mecz zakończył się wynikiem 2:1. Teraz piłkarze Unii napisali inną historię.
Do przerwy, mimo, że gospodarze dominowali na boisku, bramki już nie padły. Po przerwie było ich
w bród.
Na początku drugiej połowy na strzał zdecydował się Damian Makuch, bramkarz przyjezdnych
Patryk Wolański odbił piłkę pod nogi Huberta Berłowskiego, który podwyższył prowadzenie Unii. W

55. minucie było już 4:0, a efektownym strzałem popisał się Kamil Łojszczyk. Na 5:0 podwyższył
obrońca Adrian Dudziński.
W końcówce padły jeszcze dwie bramki, jedna samobójcza, drugą zdobył Piotr Kłąb.
Obrońcy tytułu potwierdzili, że są faworytem rozgrywek pucharu na szczeblu województwa
łódzkiego i poważnie myślą o zdobyciu pucharu po raz trzeci z rzędu.
W półfinale zaplanowanym na 26 maja Unia zagra z Orłem Nieborów. Czwartoligowiec, który na
poziomie okręgu sensacyjnie wyeliminował Pelikana Łowicz, tym razem po dogrywce 5:3 odprawił z
kwitkiem LKS Kwiatkowice.
W drugim meczu 1/2 RKS Radomsko zagra z ŁKS II Łódź. Trzecioligowiec pokonał Wartę Sieradz
1:0, a czwartoligowiec był lepszy od Lechii Tomaszów Mazowiecki 2:1.
Finał pucharu na szczeblu województwa łódzkiego rozegrany zostanie 23 czerwca. Zwycięzca
dołączy do głównych rozgrywek o puchar Polski. W 2019 roku Unia w 1/16 pucharu grała z Piastem
Gliwice, rok później z Widzewem Łódź.
Więcej o pucharze w wydaniu "Głosu Skierniewic i Okolicy" z 22 kwietnia.
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