Trzecioligowa Unia rozpoczęła sezon 2022/2023
data aktualizacji: 2022.08.08 autor: Adam Michalski

Kamil Sabiłło w minionym sezonie był najskuteczniejszym zawodnikiem Unii. Czy podobnie będzie w rozpoczętych w sobotę rozgrywkach? (fot.
Adam Michalski)

To będą wyjątkowe rozgrywki dla skierniewickiej Unii. Pierwszych sześć gier zespół Dawida
Kroczka rozegra na wyjeździe, a "domowe" mecze odbywały się będą w Nieborowie. Sezon
2022/2023 Unia rozpoczęła w Zambrowie, gdzie w sobotę (6.08) podzieliła się punktami z
tamtejszą Olimpią, remisując 0:0. W drużynie po raz kolejny doszło do rewolucji kadrowej.
W letniej przerwie odeszło 10 zawodników, dołączyło 13.
Piłkarze Unii po kilku tygodniach treningów i serii sprawdzianów zainaugurowali rozgrywki 2022/23
w minioną sobotę (6.08). Na stadionie w Zambrowie podopieczni Dawida Kroczka zremisowali z
Olimpią 0:0.
Kibice piłki nożnej w mieście są świadkami kolejnej rewolucji kadrowej w Unii. Zespół z
Pomologicznej weekendowe spotkanie rozpoczął w składzie: Dariusz Krzysztofek, Mateusz Stępień,
Paweł Czarnecki, Jakub Bartosiński, Mateusz Szmyd, Filip Becht, Konrad Kowalczyk, Dawid
Mosiejko, Filip Kępisty, Kamil Sabiłło i Mateusz Magdziarz. Ekipa Dawida Kroczka to mieszanka
doświadczenia i młodości. Dwóch graczy z wyjściowej grupy piłkarzy to młodzieżowcy, kolejnych

kilku ma niewiele ponad 20 lat. Paweł Czarnecki, Damian Mosiejko, Kamil Sabiłło, Mateusz Stępień i
oczywiście Konrad Kowalczyk mają zapewnić drużynie sporą dawkę doświadczenia.
W pierwszym spotkaniu sezonu 2021/2022 zagrało tylko dwóch piłkarzy, którzy w barwach
skierniewickiego trzecioligowca wybiegli na boisko w wyjściowej "11" rok później. W drużynie
czołowymi piłkarzami pozostali Konrad Kowalczyk i Kamil Sabiłło. W ekipie, poza zmianą na
stanowisku trenera, nie ma już siedmiu graczy, którzy rozpoczęli ubiegłoroczne, inauguracyjne
starcie z Polonią. Z klubem pożegnali się: Mateusz Wlazłowski, Bartosz Broniarek, Bartosz Winkler,
Andrzej Krajewski, Miłosz Nowak, Damian Makuch i Ignacy Ogłoziński. W kadrze w tamtego
spotkania pozostali: Piotr Kłąb, Jakub Pawelec, Kamil Waśniowski i Hubert Berłowski.
Wszystkie zmiany kadrowe w Unii, kompletna lista graczy, którzy będą reprezentowali
trzecioligowca ze Skierniewic w sezonie 2022/2023 oraz terminarz rundy jesiennej
publikujemy w najnowszym wydaniu (11.08) tygodnika "Głos Skierniewic i Okolicy".
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