Unia Skierniewice w 1/16 Pucharu Polski 2021/2022!
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Unia Skierniewice pisze kolejny rozdział w swojej pięknej historii. Po trzech triumfach w pucharach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, za trzecim
podejściem wywalczyła awans do 1/16 głównej drabinki pucharu Polski. Na zdjęciu Unia po czerwcowym zwycięstwie w pucharze ŁZPN. (fot.
Konrad Sala)

– Życzę chłopakom zwycięstwa. Niech pięknie zapiszą karty historii skierniewickiej piłki –
tak, przed środowym (22.09) meczem skierniewicką Unię wspierał były trener Rafał Smalec.
– Jedziemy do Elbląga po zwycięstwo i zrobimy wszystko, żeby awansować do kolejnej rundy
- tak mówił Piotr Kocęba, obecny trener trzecioligowca. Życzenia spełniły się, plany zostały
zrealizowane. Unia pokonała Concordię Elbląg 2:0 w meczu 1/32 Pucharu Polski i
awansowała do kolejnej rundy.
Zespół Unii Skierniewice po raz trzeci z rzędu wystąpił w 1/32 Pucharu Polski. W środę (22.09), w
Elblągu ekipa Piotra Kocęby grała z tamtejszą, czwartoligową Concordią. Stawką był prestiż, szansa
gry z jednym z potentatów polskiej piłki w 1/16 rozgrywek oraz 45 tys. złotych. Ekipa ze Skierniewic
wygrała 2:0 po bramkach Piotra Kłąba z 37. minuty oraz Krzysztofa Wojciechowskiego z 80.
Podopieczni Piotra Kocęby jeszcze dwukrotnie trafili do siatki rywali, ale sędzia bramek nie uznał.
W minionych dwóch latach Unia po triumfach na poziomie województwa, w 1/32 trafiała na uznane

firmy, mistrza Polski Piasta Gliwice w 2019 roku i Widzew Łódź w 2020. Mecze rozgrywane przy
ulicy Pomologicznej zakończyły się porażkami Unii z Piastem Gliwice, po dogrywce i Widzewem Łódź
0:4. Tym razem było inaczej i Unia mogła cieszyć się z awansu do grona 32 najlepszych ekip Pucharu
Polski 2021/2022, co jest historycznym sukcesem w skali nie tylko miasta ale i całego regionu.
Na boisku Concordii od pierwszych minut pojawiło się pięciu zawodników pamiętających czerwcowy
zwycięski finał pucharu wojewódzkiego. Konrad Kowalczyk, Kamil Waśniowski, Damian Makuch,
Hubert Berłowski i Piotr Kłąb po trzech miesiącach poczuli radość ponownie, tym razem z jeszcze
większego sukcesu sportowego.
Unia rozpoczęła mecz w składzie: Mateusz Wlazłowski, Konrad Kowalczyk, Bartosz Winkler,
Krzysztof Wojciechowski, Ignacy Ogłoziński, Oskar Szczodry, Damian Makuch, Kamil Waśniowski,
Hubert Berlowski, Piotr Kłąb i Kamil Sabiłło. W trakcie meczu Miłosz Nowak zmienił Huberta
Berłowskiego, a Maciej Wilanowski za Kamila Waśniowskiego.
Póki co na etapie 1/32 z pucharem pożegnały się takie ekipy jak Pogoń Szczecin, czy Jagiellonia
Białystok.
Ostatnie mecze tej rundy odbędę się 29 września. Później poznamy 16 par, które powalczą o awans
do 1/8. Spotkania 1/16 zaplanowano na 27 października. Unia poza sukcesem sportowym
zagwarantowała sobie premię finansową z PZPN w wysokości minimum 45 tys. złotych.
Teraz zespół wraca do rywalizacji ligowej i będzie czekał na losowanie, które wyłoni kolejnego
pucharowego rywala.
Więcej o pucharowym występie Unii w kolejnym wydaniu (30.09) tygodnika "Głos
Skierniewic i Okolicy".
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