
               

AUTOMOBILKLUB  BIECKI 

ul.  Kazimierza  Wielkiego  31 

           

Sprawozdanie z działalności Klubu 

od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2014 r. 

 

Automobilklub Biecki w miarę możliwości finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 do  

31 grudnia  2014 r. realizował swoje cele statutowe poprzez organizacje różnych imprez, szkoleń mających 

wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również był  współorganizatorem  imprez 

organizowanych przez inne Kluby. 

 

ROK 2011 
 

9 stycznia 2011 roku w Gorlicach oraz na rynku w Bieczu odbył się XIX Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Jak co roku Automobilklub Biecki włączył się w organizacje, tym razem 

Automobilklub Biecki połączył  siłę z grupą Speed Gorlice dzięki czemu mogliśmy zobaczyć sporą ilość 

samochodów rajdowych. Gorlicki Kręciołek był to pokaz samochodów rajdowych i zabytkowych. Przez kilka 

godzin członkowie Automobilklubu i grupy Speed Gorlice zapewniali wszystkich chętnym "szczyptę" tego co 

czuje rajdowy pilot siedząc "na prawym". Była to nie lada atrakcja zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 

Obył się również pokaz ciężkiego sprzętu budowlanego. Operatorzy z Firmy ANMAR dali niezły popis 

prezentując kilka ciekawych trików. Swoje motocykle prezentowała grupa motocyklowa Kings of Roads  

z Gorlic. Mogliśmy z bliska zobaczyć sporą ilość historycznych egzemplarzy. Dzięki firmie TRANS USŁUGI 

można było obejrzeć od środka jeden z najnowocześniejszych autobusów w Polsce.. Natomiast na bieckim 

rynku Automobilklubu Biecki zorganizował pokaz oraz krótkie szkolenie z pierwszej pomocy oraz próbę 

resuscytacji na Fantomie sterowanym komputerowo. Natomiast z bieckiego rynku chętni mogli się przejechać 

jako piloci w samochodach rajdowych które zostały udostępnione przez naszych kolegów  z Klubu. 

 

W dniu 12 lutego 2011 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, w którym  wzięli 

udział członkowie  i sympatycy Klubu oraz zaproszeni goście. 

Na zebraniu wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszli Marek Sitek, Jakub Wszołek, Krzysztof Mikruta, 

Janusz Mrozek, Waldemar Przybyłowicz, Mariola Mrozek, Jolanta Sitek, Daniel Wójcikiewicz, Konrad 

Tumidajewicz, Marcin Wojciechowski, Piotr Ryndak. Prezesem został Marek Sitek, Wiceprezesami 

Krzysztof Mikruta, Jakub Wszołek, Janusz Mrozek. 

Podczas zebrania wybrana została Komisja Rewizyjna w składzie  

Przewodniczący- Stanisława Rydarowicz, 

Sekretarz – Danuta Ingeln 

Członek – Jan Grygowicz,  

Podczas zebrania został również wybrany Sąd Koleżeński w składzie 

Przewodniczący - Genowefa Orlewska, 

Sekretarz – Kazimierz Tusinski, 

Członek – Zdzisław Augustyn, 



Delegatami na Zjazd Okręgowy PZM w Rzeszowie  wybrani zostali Mariola Mrozek, Marek Sitek, 

Krzysztof Mikruta, Daniel Wójcikiewicz 

 

KJS „Wiosenny Super OeS” odbył się w dniu 13.03.2011 r. o puchar Burmistrza Miasta Gorlice, 

 jako I eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego pod patronatem Starosty Gorlickiego. Dyrektorem Super 

OeS-u był Marcin Wojciechowski, natomiast kierownikiem próby Konrad Tumidajewicz. O godzinie 16.00 

zwycięscy odebrali dyplomy i puchary, które były ufundowane zostały przez Burmistrza Miasta Gorlice 

Pana Witolda kochana. 

 

W dniu 27marca 2011 roku w siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego odbył się XVI Okręgowy 

Zjazd Delegatów  Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie. Z naszego klubu delegatami byli Mariola 

Mrozek, Krzysztof Mikruta, Marek Sitek, Daniel Wójcikiewicz. Ze względów zdrowotnych w zjeździe nie 

mógł uczestniczyć Krzysztof Mikruta. Zjazdowi przewodniczył Prezes JKMiRD w Jaśle Józef Biernacki. 

Podczas tego zjazdu zostały wręczone odznaczenia. Złotą Honorową Odznakę PZM otrzymali Mariola 

Mrozek oraz Marek Sitek. 

Srebrną Honorową Odznakę PZM otrzymał Daniel Wójcikiewicz. W tajnym głosowaniu Prezesem Zarządu 

PZM w Rzeszowie został Zdzisław Grzyb, natomiast Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej Józef 

Biernacki. 

Marek Sitek został wybrany członkiem Zarządu PZM W Rzeszowie. 

 

Dnia 2 kwietnia 2011 r. odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  

zorganizowany przez Automobilklub Biecki, pod patronatem Burmistrz Gminy Biecz,  

przy współpracy z Komisariatem Policji w Bieczu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Bieczu. 

Celem Turnieju, zorganizowanego już po raz piąty, jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej przez popularyzowanie przepisów i zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach oraz popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. W skład Zespołu Sędziowskiego wchodzili Jan Grygowicz, który był 

sędzią głównym Turnieju, oraz komendant Policji w Bieczu Marcin Stępień i członek AMK Bieckiego Piotr 

Ryndak. Organizacją Turnieju zajmował się w tym roku Janusz Mrozek, a sekretarzem imprezy była Mariola 

Mrozek  

 

Dnia 16.04 w godzinach od 9:00-12:00 przy szpitalu w Gorlicach odbyła się coroczna akcja ''MOTO 

SERCE''. Celem był  oddawanie krwi dla potrzebujących. Organizatorem tej akcji jest klub motocyklowy 

KINGS OF ROADS. Nie zabrakło tam również członków Automobilklubu Bieckiego oraz grupy Speed 

Gorlice. 

 

W dniach 2-3 maja odbyły się tegoroczne Dni Gorlic. Korzystając z tej okazji motocykliści z grupy 

Kings of Roads oraz zawodnicy Automobilklub Bieckiego zaprezentowali swoje pojazdy najpierw podczas 

ulicznej parady a następnie na stadionie OSiR w Gorlicach. 

 

W dniu 6-7 maja został zorganizowany przez Automobilklub Biecki KJS „Classicauto Rajd 

Magurski” w ramach „Ogólnopolskich Zawodów Clasicauto” pod patronatem Starosty Gorlickiego 

Pana Mirosława Wędrychowicza. 

„Classicauto Rajd Magurski” został przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego 

Kodeksu Sportowego, Regulaminu Ramowego Konkursowej Jazdy Samochodowej na rok 2011, Regulaminu 

Ramowego Mistrzostw Strefy Wschodniej, Regulaminu Ramowego Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego  

w KJS oraz Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym RP”. 

Przewodniczącym Zespołu Sędziów Sportowych był P. Wiesław Dymiński Prezes Automobilklubu 

Małopolskiego z Krosna, a w jego skład wchodzili P. Marek Ryndak z Automobilklubu Rzeszowskiego  

i P. Piotr Ryndak z Automobilklubu Bieckiego. Dyrektorem imprezy był Marek Sitek. Asystentami Dyrektora 

byli - Jakub Wszołek - ds. zabezpieczenia, Krzysztof Mikruta - ds. organizacyjnych i kontaktu z zawodnikami 

i Daniel Wójcikiewicz - ds. sędziów.  

Zawodnicy startowali w czterech grupach. 

GRUPA I – OLD TIMER CLASSIC, czyli auta wyprodukowane do 31.12.1982 r. w stanie oryginalnym,  

GRUPA II – OLD TIMER SPORT to auta wyprodukowane do 31.12.1984 r. zmodyfikowane do sportu oraz 

auta w stanie oryginalnym nie spełniające wiekowych wymogów Grupy Oldtimer Classic.  



GRUPA III – YOUNGTIMER, czyli samochody wyprodukowane od 1.1.1985 do 31.12.1996 r. 

GRUPA IV – OPEN - dowolne auta dopuszczone przez Dyrektora KJS 

W piątek - 6 maja - wieczorem, bo od 19.00, odbył się Prolog. Po raz pierwszy odcinek rajdu organizowanego 

przez nasz klub przebiegał ulicami Biecza, od startu na ul. Kolejowej, przez ul. Grodzka do mety na bieckim 

rynku.  

W drugi dzień imprezy, sobota 7 maja, przed południem odbyły się trzy próby w Krygu i trzy w Pagorzynie. 

Po południu po dwie próby - na trasach odwróconych - w Krygu i Wójtowej.  

 

W dniu 5 czerwca. na bieckim stadionie sportowym odbył się  Rekreacyjno-Sportowy Festyn dla 

Dzieci. Na imprezę złożyły się: konkurs plastyczny, konkurs muzyczny, rowerowy tor przeszkód, pokaz tańca 

towarzyskiego w wyk. Grupy Tańca Mambo z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu, konkursy 

sprawnościowe, przejażdżki konikami oraz samochodem strażackim i policyjnym, zamek dmuchany, 

zjeżdżalnia, trampolina, wata cukrowa, popcorn, bufet, lody i dużo nagród. Organizatorami imprezy byli:  

Organizatorami byli Automobilklub Biecki, Urząd Gminy w Bieczu, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 

w Bieczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu, Komisariat Policji w Bieczu 

 

   W dniu 10 lipca został zorganizowany Rodzinny Rajd Turystyczny „Śladami legend Biecz – 

Liwocz”, natomiast meta imprezy była w Bączalu. Komandorem rajdu była Mariola Mrozek. W rajdzie 

wzięło udział czternaście załóg. Na trasie były dwie próby sprawnościowe, testy z BRD, pytania krajoznawczo 

– rajdowe. 

W klasyfikacji zrzeszony w Automobilklubie Bieckim wygrała załoga Jarosław Hajduk/Wiktor Hajduk 

W klasyfikacji niezrzeszony wygrała załoga Łukasz Kmiecik/ Bożena Jonatowska  

 

KJS (Konkursowa Jazda Samochodem) Rajd Biecki  pod patronatem Starosty Powiatu 

Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicza  został zorganizowany 24 lipca 2011 r. przez Automobilklub 

Biecki przy współpracy Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie.  Była to V eliminacja Mistrzostw Okręgu 

Rzeszowskiego PZM oraz  eliminacja Mistrzostw Strefy Wschodniej.  Dyrektorem był Marcin 

Wojciechowski  natomiast Asystentami Jakub Wszołek i Daniel Wójcikiewicz.  
W rajdzie wystartowało 75 załóg. 

Próby samochodowe były zlokalizowane były w Libuszy, Pagorzynie, Wójtowej oraz Korczynie 

Wyniki rajdu:  

 

W dniach od 20 lipca do 20 sierpnia Automobilklub Biecki zorganizował Szkoleniowy Kurs na 

Ratownika Drogowego. W kursie wzięło udział pięciu członków naszego Klubu. Kierownikiem kursy był 

Tomasz Sitek, natomiast wykłady prowadził Wiesław Dymiński Instruktor Ratownictwa Drogowego. 

Program kursu obejmował wykłady i ćwiczenia praktyczne z zakresu organizacji ratownictwa medycznego, 

postępowania w wypadku miejscowych zagrożeń, podstawy reanimacji BLS, postępowania w obrażeniach 

ciała, zasady postępowania w wypadkach drogowych, masowych i katastrofach, zabezpieczenia miejsca 

wypadku, współdziałania ze służbami ratowniczymi, funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – 

gaśniczego. Zajęcia prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz najnowszymi wytycznymi 

Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. 

 

  W dniu 21 sierpnia 2011 r. na terenie Powiatu Gorlickiego odbył się Szkoleniowy Zlot Ratowników 

Drogowych „LATO 2011” pod patronatem Starosty Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicza Uście 

Gorlickie – Ropa – Szymbark – Gorlice - Biecz 

 

Cele zlotu: 

 Sprawdzenie i doskonalenie wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych ratowników 

drogowych w udzielaniu pomocy przedmedycznej  ofiarom wypadków drogowych. 

 Sprawdzenie i doskonalenie umiejętności ratowników drogowych w postępowaniu techniczno-

organizacyjnym na miejscu zaistnienia wypadku drogowego. 

          Wymiana doświadczeń dotyczących działalności klubowej oraz szkoleniowej ratowników drogowych 

  w formie zorganizowanej dyskusji i wymiany poglądów. 

Sprawdzenie znajomości z przepisów prawa o ruchu drogowym. 

Kierownictwo Zlotu: 

Komandor Zlotu – Tomasz Sitek 



V-ce Komandor d/s ratownictwa – Konrad Tumidajewicz 

V-ce Komandor d/s organizacyjnych – Janusz Mrozek 

 

W dniu 11.12.2011 roku w Bieczu odbył się KJS Super OeS „BARBÓRKA 2011” była to  

IV eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie. Impreza odbyła się na terenie Biecza, na 

odcinku drogowym. Dyrektorem Imprezy był Angelika Mróz natomiast asystentami Jakub Wszołek, Marek 

Sitek i Daniel Wójcikiewicz.. 

 

Na 31.12. 2011 Automobilklub Biecki liczył 120 członków. 

 

Licencje stopnia „I” sędziów sportu samochodowego posiada 12 sędziów. 

Licencje stopnia „II” sędziów sportu samochodowego posiada 20 sędziów. 

Licencję Ratownika Drogowego PZM posiada 35 członków Klubu. 

 

 

ROK 2012 
 

 8 stycznia 2012 roku w Gorlicach oraz na rynku w Bieczu odbył się XVIII Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku Automobilklub Biecki włączył się w organizacje, tym razem 

Automobilklub Biecki zorganizował Gorlicki Kręciołek był to pokaz samochodów rajdowych i zabytkowych 

dzięki czemu mogliśmy zobaczyć sporą ilość samochodów rajdowych. Przez kilka godzin członkowie 

Automobilklubu i grupy Speed Gorlice zapewniali wszystkich chętnym "szczyptę" tego co czuje rajdowy pilot 

siedząc "na prawym". Była to nie lada atrakcja zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Natomiast na bieckim 

rynku Automobilklubu Biecki zorganizował pokaz oraz krótkie szkolenie z pierwszej pomocy oraz próbę 

resuscytacji na Fantomie sterowanym komputerowo.  

 

KJS „Wiosenny Super OeS” odbył się w dniu 24.03.2011 r. jako I eliminacja Mistrzostw Powiatu 

Gorlickiego pod patronatem Starosty Gorlickiego. Dyrektorem Super OeS-u był Marcin Wojciechowski, 

natomiast kierownikiem próby Karol Topczyj. O godzinie 16.00 zwycięscy odebrali dyplomy i puchary.  

 

Dnia 24 marca 2012 roku odbył się VI Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 

którego współorganizatorami byli Automobilklub Biecki, Komisariat Policji w Bieczu i Ochotnicza 

Straż Pożarna w Bieczu.  
Celem Turnieju, zorganizowanego już po raz piąty, jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej przez popularyzowanie przepisów i zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach oraz popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. W skład Zespołu Sędziowskiego wchodzili Jan Grygowicz, który był 

sędzią głównym Turnieju, oraz komendant Policji w Bieczu Marcin Stępień i członek AMK Bieckiego 

Krzysztof Sitek. Organizacją Turnieju zajmował się Janusz Mrozek, a sekretarzem imprezy była Mariola 

Mrozek.  

W Turnieju wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazjalne z Gminy 

Biecz.  

 

W dniu 27 kwietnia 2012 roku członkowie Automobilklubu Bieckiego uczestniczyli w organizacji 

Powiatowego Turnieju BRD dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, który odbył się na hali sportowej 

Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Libuszy. Przy jego organizacji z Powiatowym Międzyszkolnym 

Ośrodkiem Sportowym w Bieczu i Komendą Powiatową Policji w Gorlicach współpracowali Jan Grygowicz, 

Piotr Ryndak oraz Mariola i Janusz Mrozkowie.  

Rywalizowały ze sobą 24 drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazja z terenu powiatu gorlickiego. 

Uczniowie rozpoczęli współzawodnictwo od testu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Kolejnym etapem było sprawdzenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Jazda rowerem po torze przeszkód była ostatnim elementem rywalizacji. W kategorii podstawowych 

zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie, drugie miejsce zajęła drużyna z ZSP w Ropicy 

Polskiej, a trzecie – z ZSP w Libuszy. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna Gimnazjum  

w Ropie, drugie miejsce zajęła drużyna gimnazjum z Bobowej, a trzecie - z Rożnowic.  



Członkowie Automobilklubu Bieckiego - Jan Grygowicz, Piotr Ryndak i Janusz Mrozek pomagali  

w organizacji i sędziowaniu „Turnieju motoryzacyjnego - LICELIADA 2012”, który odbył w Zespole 

Szkól Technicznych w Gorlicach.  

 

W dniach 25-26 maja 2012 roku miał się odbyć II Classicauto Rajd Magurski Memoriał 

Aleksandra Sobańskiego organizowany przez Automobilklub Biecki, Starostwo Powiatowe w Gorlicach  
Jednak decyzją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, rajd się nie odbył ponieważ nie wyraziła 

zgody na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.  

 

W dniu 3 czerwca. na bieckim stadionie sportowym odbył się Rekreacyjno-Sportowy Festyn dla 

Dzieci. Na imprezę złożyły się: konkurs plastyczny, konkurs muzyczny, rowerowy tor przeszkód, pokaz tańca 

towarzyskiego w wyk. Grupy Tańca Mambo z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu, konkursy 

sprawnościowe, przejażdżki konikami oraz samochodem strażackim i policyjnym, zamek dmuchany, 

zjeżdżalnia, trampolina, wata cukrowa, popcorn, bufet, lody i dużo nagród. Organizatorami byli 

Automobilklub Biecki, Urząd Gminy w Bieczu, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu, Komisariat Policji w Bieczu  

 

W dniu 8 lipca 2012 roku Automobilklub Biecki zorganizował MAGURSKI SUPER OES 

„MAGURA MAŁASTOWSKA 2012” była to II eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super 

OeS-ie pod patronatem Starosty Gorlickiego pana Mirosława Wędrychowicza. Dyrektorem Super Oes-u był 

Karol Topczyj natomiast kierownikiem próby Jarosław Rutana.  

 

W dniach 21-22 lipca Automobilklub Biecki i Agencja Reklamowa „Elefant” zorganizowali. 

imprezę „MotoLegendy PRL” promującą powiat gorlicki i gminę Biecz. W dwudniowej imprezie wzięły 

udział polskie „małe” i „duże” fiaty, syreny, warszawy i polonezy oraz skody, trabanty, volkswageny i czarna 

wołga, a także motocykle z epoki. Część z nich pochodziło z naszego terenu z Libuszy, Gorlic, Wójtowej  

i Biecza, ale byli też goście z dalszych regionów Polski, jak z Poznania, czy Siemianowic Śląskich. Imprezie 

patronowali Starosta Gorlicki, Burmistrz Biecza, i Burmistrz Ciężkowic. Dyrektorem zlotu był Zbigniew 

Kotarba. Vicedyrektorami byli Mariola Mrozek – ds. Libuszy, a Janusz Mrozek – ds. Biecza. Zwycięzcy 

poszczególnych klas zostali uhonorowani dyplomami i okolicznościowymi pucharami. Wszyscy otrzymali 

także Albumy ufundowane przez Burmistrz Biecza oraz Starostę Gorlickiego.  

 

W dniu 19 sierpnia 2012 roku Automobilklub Biecki zorganizował GORLICKI SUPER OES była 

to III eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod patronatem Starosty Gorlickiego 

pana Mirosława Wędrychowicza. Dyrektorem Super Oes-u był Janusz Mrozek natomiast kierownikiem 

próby Karol Topczyj  

 

W dniu 16 września 2012 r. odbył się Rodzinny Rajd Turystyczny. Jak co roku rajd miał temat 

przewodni uczestnicy jechali „Tropami galicyjskiej historii”. W Rajdzie wzięło udział 17 załóg w tym 13  

z Automobilklubu Bieckiego i 4 załogi niezrzeszone. Dyrektorem Rajdu była Mariola Mrozek. Około 

godziny 19.30 ogłoszone zostały wyniki Rajdu. W Torze Przeszkód dla dzieci w kategorii dziewczynki 

zwyciężyła J. Lenart,a w kategorii chłopcy zwyciężył Maciej Wojakowicz. Wszystkie dzieci otrzymały 

nagrody.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w rajdzie.  

 

W dniu 14 października 2012 roku Automobilklub Biecki zorganizowała Magurski Super OeS 

„GŁADYSZÓW 2012” była to IV eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego pod patronatem Starosty 

Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicza. Dyrektorem Super OES-u była Angelika Mróz, natomiast 

kierownikiem próby Karol Topczyj.  

 

 

KJS (Konkursowa Jazda Samochodem) Rajd Biecki „BARBÓRAK 2012 pod patronatem 

Starosty Powiatu Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicza został zorganizowany 9 grudnia 2012 

roku. przez Automobilklub Biecki przy współpracy Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie.  

Była to IX eliminacja Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM.  



Dyrektorem był Adam Szczepański natomiast Asystentami marek Sitek, Marcin Wojciechowski, 

Krzysztof Mikruta. Kierownikami prób, Jarosław Rutana i Krzysztof Głód.  
W rajdzie wystartowało 40 załóg.  

 

 

Na 31.12. 2012 Automobilklub Biecki liczył 120 członków.  

Licencje stopnia „I” sędziów sportu samochodowego posiada 12 sędziów.  

Licencje stopnia „II” sędziów sportu samochodowego posiada 20 sędziów.  

Licencję Ratownika Drogowego PZM posiada 33 członków Klubu.  

 

 

Rok 2013 
 

W dniu 24 lutego 2013 roku w Gorlicach, odbył się  KJS  GORLICKI SUPER  OeS  była to   

I eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie 2013. Dyrektorem KJS-u był Janusz Mrozek, 

natomiast kierownikiem próby był Adam Lesiak. Po zakończeniu Super OES-u o godzinie 17.00 odbyło się 

oficjalne zakończenie Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie 2012 w Sali Posiedzeń  Starostwa 

Powiatowego  w Gorlicach . 

 

W dniu 23 marca 2013 roku odbył się na hali sportowej w Libuszy VII Gminny Turniej 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Współorganizatorami Turnieju  byli  Urząd Gminy Biecz, 

Automobilklub Biecki, Komisariat Policji w Bieczu,Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu. 

Celem Turnieju, zorganizowanego już po kolejny, jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu oraz rekreacji i sportu. 

 

W dniu 14.lutego 2013 roku odbył się Wiosenny Super OES była to II eliminacja Mistrzostw 

Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie. Dyrektorem KJS-u była Angelika Mróz natomiast kierownikiem 

próby był Adam Szczepański. 

 

W dniu 2czerwca 20143 roku na stadionie KS Biecz odbył się REKREACYJNO – SPORTOWY 

FESTYN DLA DZIECI, organizatorami byli Automobilklub Biecki, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

Ochotnicza Straż Pożarna oraz Komisariat Policji w Bieczu  

W niedzielne popołudnie 2 czerwca br. na bieckim Stadionie sportowym odbył się Rekreacyjno-Sportowy 

Festyn dla Dzieci. Podobnie jak w latach ubiegłych jego organizatorami byli: Automobilklub Biecki, Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Komisariat Policji w Bieczu. 

Imprezę rozpoczął spektakl teatralny „Paweł i Gaweł”, następnie występ działającej przy M-GOK grupy tańca 

Mambo. Kolejną atrakcją imprezy były liczne gry i zabawy dla dzieci których uczestnicy byli nagradzani 

lodami i upominkami ufundowanymi przez: Automobilklub Biecki, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

wytwórnię lodów Vito Pana Witolda Kędziora, Firmę Omega z Libuszy oraz Sklep zoologiczno-wędkarski 

Pani Małgorzaty Skiba. Na stadionie pojawiły się również samochody rajdowe członków Automobilklubu 

Bieckiego, a na młodych rowerzystów czekał rowerowy tor przeszkód. Zwycięzcy tej konkurencji zostali 

oprócz nagród rzeczowych dodatkowo nagrodzeni przez Automobilklub Biecki statuetkami i medalami. 

W wesołym miasteczku, które przyjechało do Biecza aż z Mielca dzieci mogły korzystać z quadów, 

zjeżdżalni, karuzeli oraz kul wodnych, a także ze stoiska z watą cukrową, popcornem, prażynkami  

i balonikami. Bardzo dużą atrakcją dla dzieciaków była możliwość  przejażdżki małym i dużym samochodem 

policyjnym oraz strażackim. Tym razem warunki atmosferyczne były sprzyjające i wszyscy do samego końca 

mogli się bawić. 

 

W dniu 15.06.2013r odbył się II Grill Klubowy Automobilklubu Bieckiego .Organizatorem imprezy 

byli Dariusz Pilch, Kazimierz Tusiński Anna Bajorek, Darek Bajorek. W imprezie uczestniczyli członkowie  

z naszego klubu jak również koledzy z JKMiRD w Jaśle i Automobilklubu Małopolskiego. 

 

 



W dniach 28-29 czerwca 2013 roku odbył się „II Classicauto Rajd Magurski” Memoriał 

Aleksandra Sobańskiego pod Honorowym patronatem Starosty Gorlickiego Pana Mirosława 

Wędrychowicza 
Głównymi organizatorami imprezy byli : Automobilklub Biecki, Starostwo Powiatowe w Gorlicach oraz 

Ogólnopolski Magazyn „Classicauto, a współorganizatorami Miasto i Gmina Biecz oraz Gmina Lipinki.  

W piątek 28 czerwca odbył się prolog w Bieczu. Start i meta PROLOG-u zostały zlokalizowane na Rynku  

w Bieczu. W sobotę 29 czerwca natomiast załogi ścigały się na trasie wytyczonej na terenie Gminy Biecz  

i Gminy Lipinki. II Classicauto Rajdu Magurskiego był imprezą przeznaczony dla właścicieli Oldtimerów  

i Youngtimerów – samochodów, które kiedyś startowały w rajdach samochodowych. Pierwsza edycja imprezy 

wzbudzała ogromne zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców powiatu. Gościliśmy także miłośników 

klasycznej motoryzacji, którzy przybyli z całej Polski. Szacujemy, że na trasie rajdu zgromadziło się ponad 

dwa tysiące osób. Tegoroczna impreza będzie miała także odpowiednią oprawę medialną. Zapowiedzi 

imprezy i relacje z niej zostaną zamieszczone nie tylko w mediach lokalnych, ale także w magazynie 

Classicauto, Gazeta Krakowska i Radio KRAKÓW. 

 

W dnia 14 lipca 2013 r. odbył się III Rodzinny Rajd Turystyczny. Jak co roku rajd miał temat 

przewodni, tym razem uczestnicy jechali „Bocznymi drogami powiatu”. W Rajdzie wzięło udział 16 załóg  

w tym 10 z Automobilklubu Bieckiego i 6 załóg niezrzeszonych. Uczestniczyło w nim 33 osoby dorosłe  

i 14 dzieci oraz 9 sędziów. Zawodnicy przejechali trasę z Biecza do Uścia Gorlickiego według notatek 

zamieszczonych w „Książce Drogowej” wykonując po drodze dwie próby sprawnościowe samochodowe  

i odpowiadając na pytania testów z bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz krajoznawczo-rajdowego, a na 

koniec wykonując zadania sportowe „Toru Przeszkód”. Na trasie prowadzącej jak przystało na tytuł bocznymi 

drogami powiatu uczestnicy, aby odpowiedzieć na pytania testu krajoznawczo-rajdowego, podziwiali kościół 

w Sękowej i cerkiew w Ropicy Górnej oraz cmentarz z I wojny światowej na Przełęczy Małastowskiej. 

Przejechali też bardzo wąskimi, malowniczo położonymi drogami Nowicy i Odernego. Zakończenie imprezy 

odbyło się w gościnnym domu „Pod złotą wiechą” Pani Urszuli Baniak-Pona. Dom położony w uroczej 

kotlince oferował nam nie tylko wiatę i grila, miejsce na biuro rajdu z komputerem, ale przede wszystkim 

wspaniale urządzony plac zabaw dla dzieci.Na mecie zawodnicy oddając testy krajoznawczo – rajdowe 

udzielali odpowiedzi na pytania testu z bezpieczeństwa ruchu drogowego.. W kategorii kobiet – kierowców 

było 5 uczestniczek, a zwyciężyła załoga z numerem 13 z kierowcą Aleksandrą Bojakowską i pilotem 

Jakubem Wszołkiem. 

W kategorii kierowców amatorów było 6 załóg, a zwyciężyli kierowca Łukasz Wal z pilotem Anną Dudka.  

W kategorii kierowców „rajdówców” było 5 załóg, a zwyciężyła załoga z numerem 11 – kierowca 

Mieczysław Galant, pilot Dorota Kozioł. 

 

W dniu. 28 lipca 2013 odbył się  KJS „Rajd Biecki 2013” pod Patronatem Starosty Gorlickiego 

Pana Mirosława Wędrychowicza była to Eliminacja Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego 

Tegoroczna edycja "Rajd Bieckiego" rozgrywana była na odcinkach "II Classicauto Rajd Magurski".  

Główna część rywalizacji odbywała się na dziewięciu odcinkach drogowych. Dyrektorem KJS-u był 

Krzysztof Mikruta, dyrektorem ds. zabezpieczenia Jakub Wszołek. 

 

W dniu 13 października 2013 roku  odbył się Magurski Super OES „GŁADYSZÓW 2013” była to  

III eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego pana 

Mirosława Wędrychowicza. Dyrektorem KJS-u była Mariola Mrozek, natomiast kierownikiem próby 

Wojciech Martynkiewicz. 

 

W dniu 8 grudnia 2013 roku odbył się KJS Super OeS BARBÓRKA 2013 była to IV eliminacja 

Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Supe OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Mirosława 

Wędrychowicza.. Dyrektorem KJS-u był Janusz Mrozek. 

 

Na 31.12. 2013 Automobilklub Biecki liczył 98 członków.  

 

Licencje stopnia „I” sędziów sportu samochodowego posiada 12 sędziów.  

Licencje stopnia „II” sędziów sportu samochodowego posiada 20 sędziów.  

Licencję Ratownika Drogowego PZM posiada 32 członków Klubu.  

 



ROK  2014 
 

W dniu 23 lutego 2014 roku w Gorlicach, odbył się  KJS  ZIMOWY SUPER  OeS  była to   

I eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie 2013. Dyrektorem KJS-u była Mariola 

Mrozek, dyrektorem ds. zabezpieczenia był Jakub Wszołek, natomiast kierownikiem próby był Konrad 

Tumidajewicz. Po zakończeniu Super OES-u o godzinie 17.00 odbyło się oficjalne zakończenie Mistrzostw 

Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie 2013 w Sali Posiedzeń  Starostwa Powiatowego  w Gorlicach . 

 

W dniu 22 marca 2014 roku odbył się na hali sportowej w Libuszy VIII Gminny Turniej 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Współorganizatorami Turnieju  byli  Urząd Gminy Biecz, 

Automobilklub Biecki, Komisariat Policji w Bieczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu. 

Celem Turnieju, zorganizowanego już po kolejny, jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu oraz rekreacji i sportu. 

W dniach 30-31 maja 2014  odbył się III Classicauto Rajd Magurski pod honorowym patronatem 

Starosty Gorlickiego pana Mirosława Wedrychowicza. Impreza ta była przeznaczona dla właścicieli 

Oldtimerów i Youngtimerów – samochodów, które kiedyś startowały w rajdach samochodowych, oraz dla 

innych rajdówek. Rajd Magurski odbył się w dniach 30-31 maja 2014 roku na terenie powiatu gorlickiego. 

Głównymi organizatorami imprezy są : Automobilklub Biecki,  Starostwo Powiatowe w Gorlicach oraz 

Ogólnopolski Magazyn „Classicauto. Rajd był  rozgrywany w ciągu dwóch dni. W piątek 30 maja o godzinie 

19.00 odbył się jak w poprzednich latach start do  prologu ze startem i metą na terenie rynku w  Bieczu. 

Natomiast w sobotę 31 maja 2014 roku przenieśliśmy się w inny rejon Starostwa Gorlickiego, a mianowicie 

do Gminy Ropa gdzie start do drugiego dnia będzie zlokalizowany na parkingu przy Urzędzie Gminy Ropa. 

W tym dniu załogi ścigały na trasie byłego ZIMOWEGO RAJDU MAGURSKIEGO.  który odbywał się  

w latach 2005 – 2008 oraz po trasie przyszłego Wyścigu Górskiego „Magura Małastowska 2014”.  

W/w odcinki zlokalizowane były na terenie gminy Ropa i Gminy Uście Gorlickie. 

W dniu 1.czerwca 2014 roku na stadionie KS Biecz odbył się REKREACYJNO – SPORTOWY 

FESTYN DLA DZIECI, organizatorami byli Automobilklub Biecki, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

Ochotnicza Straż Pożarna oraz Komisariat Policji w Bieczu.  

W niedzielne przedpołudnie odbyła się zbiórka krwi w OSP Biecz od godz. 8.00 do 12.00 organizowany przez 

HDK w Bieczu, oraz zbiórka zakrętek i pieniędzy na wózek dla KUBY i MACKA organizowany przez HDK 

w Bieczu. Podczas imprezy były liczne gry i zabawy dla dzieci których uczestnicy byli nagradzani lodami  

i upominkami ufundowanymi przez sponsorów. Na stadionie pojawiły się pokazy pracy w karetce pogotowia, 

pokazy strażackie i sprzętu strażackiego, przewóz dzieci wozami strażackimi, samochodem policyjnym , a na 

młodych rowerzystów czekał rowerowy tor przeszkód. Zwycięzcy tej konkurencji zostali oprócz nagród 

rzeczowych dodatkowo nagrodzeni przez Automobilklub Biecki statuetkami i medalami. 

W wesołym miasteczku, które przyjechało do Biecza aż z Mielca dzieci mogły korzystać z quadów, 

zjeżdżalni, karuzeli oraz kul wodnych, a także ze stoiska z watą cukrową, popcornem, prażynkami  

i balonikami. Bardzo dużą atrakcją dla dzieciaków była możliwość  przejażdżki małym i dużym samochodem 

policyjnym oraz strażackim. Tym razem warunki atmosferyczne były sprzyjające i wszyscy do samego końca 

mogli się bawić. 

 

Dnia  6 lipca 2014 r. odbył się IV Rodzinny Rajd Turystyczny, którego tematem przewodnim były 

„Pogórzańskie klimaty”. W Rajdzie wzięło udział 21 załóg w tym 12 z Automobilklubu Bieckiego i 9 załóg 

niezrzeszonych. Uczestniczyło w nim 42 osoby dorosłe i 15 dzieci oraz 11 sędziów. Zawodnicy przejechali 

trasę z Biecza do Odernego, według notatek zamieszczonych w „Książce drogowej”, wykonując po drodze 

dwie próby sprawnościowe samochodowe i odpowiadając na pytania testów krajoznawczo-rajdowego oraz  

z bezpieczeństwa ruchu drogowego, a na koniec wykonując zadania sportowe „Toru Przeszkód”.. W związku 

z tym, że tematem przewodnim Rajdu były pogórzańskie klimaty uczestnicy zwiedzili Skansen Wsi 

Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, który jest oddziałem gorlickiego Muzeum Dwory 

Karwacjanów i Gładyszów. Dzieci wzięły udział w warsztatach wyrobu naczyń glinianych „Czar ludowych 

rzemiosł” w ramach oferty małopolskiego projektu BON KULTURY. Zawodnicy przejechali też bardzo 

wąskimi, malowniczo położonymi drogami wzdłuż Zalewu Klimkowskiego do gościnnego domu „Pod złotą 



wiechą”  Pani Urszuli Baniak-Pona w miejscowości Oderne. Dom położony w uroczej kotlince oferował nam 

nie tylko wiatę i grilla, miejsce na biuro rajdu, ale przede wszystkim wspaniale urządzony plac zabaw dla 

dzieci. Na mecie zawodnicy oddając testy krajoznawczo – rajdowe udzielali odpowiedzi na pytania testu  

z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ostatnią konkurencją Rajdu był „Tor Przeszkód” polegający na 

wykonaniu rzutów do tarczy, trafieniu bulami do okręgu oraz piłkami tenisowymi do butelek z wodą, a także 

złowieniu jak największej liczby rybek przez członka załogi. Osobno przeprowadzony został „Tor Przeszkód 

dla dzieci” podobny jak dla dorosłych. Dopiero około godziny 21.00  nastąpiło ogłoszenie wyników Rajdu.  

W tym roku wszystkie załogi otrzymały puchary i dyplomy.  

 

W dniu 27 lipca 2014 odbył się  KJS „Rajd Biecki 2013” pod Patronatem Starosty Gorlickiego 

Pana Mirosława Wędrychowicza była to III Eliminacja Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego 

Tegoroczna edycja "Rajd Bieckiego" rozgrywana była na terenie gminy Biecz, Gminy Lipinki i Miasta Gorlic  

Główna część rywalizacji odbywała się na dziewięciu odcinkach drogowych. Dyrektorem KJS-u był Angelika 

Mróz, dyrektorem ds. zabezpieczenia Marcin Wojciechowski. 

 

W październikowy weekend 3-5.10.2014 r. po raz pierwszy w okolicach Gorlic na Górze 

Małastowskiej odbył się 1 Wyścig Górski Magura Małastowska, będący 15 i 16 rundą Górskich 

Samochodowych Mistrzostw Polski. Dyrektorem był Marek Sitek, wicedyrektorami byli Marcin 

Wojciechowski, Jakub Wszołek, Daniel Wójcikiewicz, a asystentami byli Jolanta Sitek i Krzysztof Sitek. Na 

trasie wyścigu pojawiła się 42 zawodników w tym cała czołówka GSMP. Górskie emocje wyścigowe opadły 

wraz  z zakończeniem finałowym rund GSMP 2014, jakie rozegrane zostały na Magurze Małastowskiej  

w terminie 3-5 października. Rundy Numer 15 i 16 wielu zawodnikom przyniosły upragnione tytuły 

mistrzowskie, wicemistrzowskie oraz tytuły II Wicemistrza Polski. Sezon 2014, był równie emocjonujący jak 

poprzednie sezony wyścigów górskich. Na starcie pojawiło się blisko 150 zawodników, rozegrano 16 rund  

w 8 różnych miejscach Polski. Rywalizacja rozpoczęła się na Podkarpaciu podczas zawodów w Załużu, 

następnie polscy zawodnicy walczyli na Słowacji w Jahodnej, kolejne rundy to GSMP Limanowa, która po raz 

pierwszy debiutowała w randze Mistrzostw Europy. Kolejne spotkanie z GSMP to zawody w Sopocie, po raz 

kolejny zagraniczne rundy w Banovcach i powrót na trzy wyścigowe weekendy kończące sezon 2014 do 

Siennej i Korczyny i na Magurę, która jako debiutant w cyklu zamknęła sezon. 

W dniu 28.12.2014 roku odbył się KJS ŚWIĄTECZNY SUPER OeS była to II eliminacja 

Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie. Z powodu nie uzyskania przez Automobilklub Biecki 

zgody na wykorzystanie terenu prywatnego w miejscowości Bielanka zmuszony był odwołać próbę, która 

miała być zorganizowana w dniu 27.12.2014 roku i zorganizować  tylko KJS Świąteczny Super OES w dniu 

28.12.2014 roku na Strefie Przemysłowej w Gorlicach. Dyrektorem była Jolanta Sitek, Wicedyrektorem ds. 

zabezpieczenia Marcin Wojciechowski. 

 

Na 31.12. 2014 Automobilklub Biecki liczył 126 członków.  

 

- licencje stopnia I sędziów sportu samochodowego posiada 13 sędziów,  

- licencje stopnia II sędziów sportu samochodowego posiada 26 sędziów,  

- licencję Ratownika Drogowego PZM  31 członków klubu  

 
 

 

 

             Prezes  

                                                                                                                   Automobilklubu Bieckiego 

                                                Marek Sitek 


