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To już finał! W niedzielę 17 marca o godzinie 14 w ramach finału Pucharu Polski podokręgu
skoczowskiego zmierzą się ze sobą ekipy Morcinka Kaczyce oraz Wisły Ustronianki. Mecz
rozegrany zostanie na stadionie przy ulicy Ludowej w Kaczycach. Warto wspomnieć o
charytatywnym aspekcie tego spotkania - zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na
pomoc dla chorego na raka kibica Morcinka - Michała Juchy.

Dla obu zespołów będzie to mecz niezwykle ważny. Walka jest tutaj nie tylko o prestiż i medale, ale również o awans
na wyższy szczebel rozgrywek o Puchar Polski. Przypomnę, że puchar jest rozgrywany pod egidą PZPN.
Patrząc na oba zespoły bardzo łatwo wywnioskować, kto jest zdecydowanym faworytem. Piłkarze trenera Michała
Szymury grają w IV lidze, radząc sobie w tym sezonie naprawdę dobrze. Po rundzie jesiennej Wisła zajmuje w
rozgrywkach 6. miejsce, nie tracąc kontaktu z czołówką. Kadra Ustronianki jest bardzo wyrównana. Ciężar gry
rozkłada się na cały zespół, co widać przede wszystkim po strzelcach goli. Ich największym atutem jest duet
napastników – Janusz Bąk i Wojciech Struś. „Górale” bardzo solidnie przepracowali okres zimowej przerwy. Do
zespołu dołączył zawodnik Młodej Ekstraklasy występujący w barwach Podbeskidzia Bielsko-Biała Krystian Patroń.
Innym wzmocnieniem jest były piłkarz Drzewiarza Jasienica – Tomasz Gala.
W Ekipie „Górników” zaszły spore zmiany. Przede wszystkim grającego trenera Damiana Kruszyńskiego zastąpił na
tym stanowisku były piłkarz Morcinka Marek Kopacz. Kluczowym wydarzeniem może okazać się wypożyczenie do
Kolejarza Stróże Marcina Adamka. Popularny „Abdul” był największą gwiazdą swojego zespołu. Jesienią zdobył dla
Kaczyc 12 goli, zostając uznany za najlepszego piłkarza Ligi Okręgowej w ubiegłej rundzie. Morcinek obecnie jest
szóstą drużyną w rozgrywkach „okręgówki”. Podczas zimowej przerwy w zespole nie pojawiła się żadna nowa twarz.
Luka po Adamku może okazać się trudna do wypełnienia, choć mawia się, iż nie ma ludzi nie zastąpionych. W
Kaczycach jest wielu młodych, zdolnych zawodników, którzy mogą pomóc drużynie.
Porównując oba zespoły trzeba obiektywnie stwierdzić, że faworytem jest zespół Wisły. Pamiętajmy jednak, że
mecze pucharowe rządzą się własnymi prawami, a Morcinek na własnym terenie będzie bardzo groźny.
Wstęp na to spotkanie jest wolny. Prowadzona będzie natomiast zbiórka pieniężna na walczącego z
ciężką chorobą Michała Juchę – kibica Morcinka. Więcej informacji o tym, jak pomóc Michałowi na
stronie www.gks.kaczyce.net.
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