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Szósta edycja Rajdowego Ustronia odbędzie się w drugi weekend sierpnia i nie zabraknie na
nim Kajetana Kajetanowicza. Kierowcę załogi LOTOS Rally Team czekają w obecnym
miesiącu również zmagania w ramach Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC 2).

Rajdowy Ustroń w 2016 roku, fot. Rafał Rezler

W dniach 12-13 sierpnia odbędzie się szósta edycja Rajdowego Ustronia. Miłośnicy motoryzacji będą mieli
okazję spotkać się z ustrońskimi rajdowcami oraz załogami, m.in. z Kajetanem Kajetanowiczem czy braćmi
Jarosławem i Marcinem Szeją. Na sobotę zaplanowano prezentację załóg oraz wieczorną jazdę, a w niedzielę
odbędzie się 4. Rajdowe Kryterium Ustronia i Puchar Kajetanowicza

Rajdowy Ustroń już 12 i 13…
Kajetan Kajetanowicz

Facebook Watch

Nie dajcie się prosić i wbijajcie do
Miasto Ustroń!
12 i 13 sierpnia
będzie się działo!
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W sierpniu zostaną wznowione ligowe rozgrywki w naszym regionie. Jako pierwsi do akcji wkroczą piłkarze ze
skoczowskiej A klasy – 6 sierpnia – a dzień później zostanie zainaugurowany najniższy szczebel na Śląsku
Cieszyńskim – B klasa. W drugi weekend sierpniowy o pierwsze ligowe punkty powalczą zespoły w Okręgówce
(Skoczów-Żywiec), a także nasi IV-ligowcy – Kuźnia Ustroń oraz Błyskawica Drogomyśl

Pod koniec sierpnia, a konkretnie 27-28.08, odbędzie się w Cieszynie kolejna edycja Ulicznego Grania. W
pierwszym dniu zostanie rozegrany turniej grup społecznych, a na niedzielę zaplanowano „Uliczny Mundial”.
Zgłoszenia można przesyłać na e-mail zgloszeniagol@gmail.com

Tenisiści KT Kubala Ustroń rozegrają 7 sierpnia ostatnie spotkanie przed własną publicznością w ramach
tegorocznej LOTTO SuperLIGI. Zespół spod Równicy nadal ma szansę na zakwalifikowanie się do finałowego
turnieju Drużynowych Mistrzostw Polski. Ustronianie w najbliższą niedzielę zmierzą się z Olimpią Poznań

Sporym zainteresowaniem cieszy się jubileuszowa, 10. edycja Biegu o Breńskie Kierpce. Do rywalizacji zgłosiło
się już blisko 400 zawodników i zawodniczek, ale dla miłośników biegania mamy dobre wieści, ponieważ limit
miejsc wynosi 500. Tutaj nadal można zapisać się do rywalizacji. Start i meta w Parku Tutystyki w Brennej, a
uczestnicy będą mieli do pokonania 15,3 km
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