Awans w pucharze, kolejna porażka w lidze
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Unia awansowała do półfinału pucharu Polski na szczeblu województwa. Drużynie gorzej wiedzie się w lidze, gdzie przegrała czwarte spotkanie z
rzędu. (fot. Adam Michalski)

Zespół Piotra Kocęby po środowej (6.04) wygranej w ćwierćfinale pucharu Polski na
szczeblu województwa, w sobotę walczył o pierwsze ligowe zwycięstwo w rundzie
rewanżowej. Na stadionie przy ulicy Pomologicznej Unia podejmowała Sokoła Aleksandrów
Łódzki. Goście wygrali 3:1.
Sobotni mecz Unii z Sokołem Aleksandrów Łódzki był czwartym wiosennym pojedynkiem ligowym
dla drużyny Piotra Kocęby. W trzech pierwszych zespół ze Skierniewic nie zdobył punktu, w weekend
liczył na przełamanie.
W spotkaniu z Sokołem Unia musiała sobie radzić bez podstawowego bramkarza Mateusza
Wlazłowskiego i bez filaru obrony Bartosza Broniarka. Z konieczności do defensywy przesunięty
został kapitan Konrad Kowalczyk. W szeregach gości kibice mogli obserwować w akcji znajomą
twarz. Barwy gości reprezentuje Krzysztof Wojciechowski, który przez kilka sezonów grał w
Skierniewicach.

Po bezbarwnych, pierwszych 30. minutach gospodarze wyszli na prowadzenie, a z rzutu karnego
bramkę zdobył Mateusz Stępień. Wydawało się, że jest szansa na przełamanie wiosennego pasma
gier bez zdobyczy punktowych. Niestety okazało się, że były to miłe złego początki, a Unia przegrała
ostatecznie 1:3.
Czwarta z rzędu porażka zepchnęła Drużynę Roku 2021 w Skierniewicach na 6. pozycję w tabeli. W
świąteczną sobotę Unia zagra w Kutnie, kolejny mecz u siebie rozegra 27 kwietnia, a rywalem będzie
Lechia Tomaszów Mazowiecki.
Ciekawie robi się na szczycie tabeli pierwszej grupy III ligi. Punkty zgubił lider Legionovia (remis 0:0
w Tomaszowie Mazowieckim), a kolejne pewne zwycięstwo odniosła Polonia Warszawa (5:0 z
Ursusem Warszawa). W środę, w zaległym meczu rozegranym w Nowym Dworze Mazowieckim
gospodarz Świt podzielił się punktami z Polonią (1:1), a w tabeli przed sobotnimi (16.04) spotkaniami
sytuacja wygląda następująco. Lider Legionovia ma 54 punkty zdobyte w 24. spotkaniach, wicelider
Polonia (48 pkt. w 23. grach), trzeci Świt (45 pkt. w 24. meczach). Unia jest na 6. pozycji (36 pkt. w
23. spotkaniach).
W środę, po dwa najlepsze zespoły z okręgów: łódzkiego, sieradzkiego, skierniewickiego i
piotrkowskiego przystąpiły do wiosennej odsłony rywalizacji w ramach pucharu Polski na szczeblu
województwa. Awans do półfinału, po raz czwarty z rzędu wywalczyła skierniewicka Unia.
Ćwierćfinały na wojewódzkim szczeblu pucharu Polski rozegrano w środę (6.04). Unia rywalizowała
z czwartoligowym Orkanem Buczek i pewnie wygrała na boisku rywala 6:1. Bramki dla zespołu
Piotra Kocęby zdobyli: Andrzej Krajewski 2, Konrad Niedzielski, Miłosz Nowak, Oskar Szczodry i
Mateusz Stępień.
W innych grach 1/4 finału RKS Radomsko pokonał 2:1 Wartę Sieradz, Widzew II w derbach Łodzi
pokonał 3:2 ŁKS II, a Polonia Piotrków Trybunalski uległa u siebie 3:5 ekipie z Nieborowa. Orzeł w
półfinale zagra z RKS Radomsko, a rywalem Unii będą rezerwy Widzewa. Półfinały rozegrane
zostaną w maju, finał odbędzie się na stadionie Widzewa w czerwcu.
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