
Szanowny Panie Pośle Tomaszewski , właśnie wpadła mi na mój ekran Pańska interpelacja nr 18323 z

dnia 24.maja 2013 ,dotycząca LOK. 

Może na początku przedstawię się .Jestem przedstawicielem grupy miłośników zdalnie sterowanych

samochodów, a za razem Prezesem Wrocławskiego Klubu RC. Nazwiska nie podaję ponieważ

reprezentuję środowisko i zdanie wielu osób.

Osobiście z modelarstwem samochodowym mam kontakt  od ponad 10 lat za sprawą mojego syna

,który od dziecka startował w zawodach. Dzisiaj jest 21 letnim młodzieńcem i dalej startuje.

Od początku aktywnie uczestniczyłem w życiu modelarskim wraz z kolegami, współorganizując

zawody na terenie Dolnego Śląska.

Tak więc historia „nowożytna „ modelarstwa jest nam znana wraz z jej zakulisowymi sprawami, dość

dobrze.

Zastanawia mnie skąd u Pana takie zapytanie , a wręcz sugestia łamania prawa Państwowego

i chęć dania takich uprawnień LOK-owi.

Myślę, że nie kierowało Panem osobiste doświadczenie, ani konsultacje ze środowiskami , tylko jakiś

skuteczny lobbing.

Po krótce uzasadnię tak postawioną przeze mnie tezę.

Tak jak Pan napisał w interpelacji , LOK ma zupełnie inne założenia statutowe ,mające często

uzasadnienie w doktrynach sięgających Układu Warszawskiego, gdzie Europa ,której jesteśmy dzisiaj

dumnymi członkami, stanowiła permanentne, a zarazem śmieszne zagrożenie.

W tych „dziwnych” czasach LOK jako organizacja paramilitarna dawał możliwość posiadania

nadajnika do zdalnego sterowania. W tamtym okresie posiadając pilota do bramy trzeba było należeć

do LOK lub przejść weryfikacje w PIR ,a dokumenty jakim trzeba było sprostać były na miarę tych

dotyczących paszportu na „zgniły zachód”.

Czy powoływanie się na tradycje sięgające 1975 roku to wyraz nostalgii za takimi rozwiązaniami?

Mariaż Modelarstwa z LOK miał więc uzasadnienie. Dawał modelarzom dostęp do pewnych rzeczy,

ale z kolei LOK-owi  dość znaczące źródło ,tego co w niejasnych sytuacjach jest nie jasne, a więc kasy

płynącej z Ministerstwa.

W interpelacji wymienił Pan dziedziny jakimi zajmuje się LOK. Jest tego w bród. Od „bijatyki” po

„łączność „ międzyludzką. Czy w takich warunkach ,taka organizacja jest w stanie godziwie zadbać o

którąś z tych dyscyplin na zasadzie Związku Sportowego?  LOK może być Klubem ,ale nie

beneficjentem państwowych pieniędzy na modelarstwo, wydawanych w niejasny sposób.

Parając się kilkanaście lat w gronie ludzi zaangażowanych, a także na podstawie obserwacji tego co

się dzieje u sąsiadów np. w Niemczech czy w Czechach, doszliśmy do wniosku, że należy  zaniechać

pojęcia modelarstwo, przynajmniej w stosunku do wyścigów samochodowych. Nie ma pojęcia

własnoręcznej budowy samochodów, jest natomiast profesjonalne przygotowanie do wyścigu,

gotowego samochodu firmowego, stanowiącego często wartość kilkudziesięciu tysięcy zł.

Sukcesy na ,które się Pan powołuje ,a które zapewne ktoś Panu podpowiedział to osiągnięcia

modelarzy pływających ,osiągnięte na zawodach gdzie ekipa polska stanowi liczebną przewagę.

Przez wiele lat LOK skutecznie otrzymywał profity finansowe pod różnymi tytułami z Ministerstwa

Sportu. Pieniądze te jednak były w nie jasny sposób rozdysponowywane. Na koszty urzędników i na

sprzęt dla łódkarzy. Samochodziarze byli często jedynie „martwą duszą” nie beneficjentem.

Zawodnicy startujący samochodami musieli opłacać wszystkie koszty związane z reprezentowaniem

Kraju na arenach zagranicznych. A to licencje czy opłaty startowe, nie wspominając o innych

kosztach. No chyba ,że chodzi o bliskich kolegów T.z królika.



Nawet teraz kiedy sytuacja wygląda tak jak Pan opisał w interpelacji, LOK naciąga zawodników na

opłaty za licencje, całkowicie nieuzasadnione w obecnej sytuacji prawnej tej organizacji.

LOK nigdy nie organizował żadnych zawodów. Wszystkie imprezy, które wykazywał jako swoje były i

są  wykonywane rękoma i kosztami tych naiwnych, którzy dadzą się zmanipulować LOK-owi.

Jeśli LOK jest taką organizacją z tradycjami, to dlaczego nie „dorobił” się własnego obiektu na ,którym

mogły by odbywać się zawody. Wszak w posiadaniu LOK jest ,a może było wiele nieruchomości na

których mógłby powstać choćby jeden tor.

Nadmienię, że obecnie wszystkie miejsca do ścigania się czy to płaskimi czy terenowymi modelami są

własnością osób prywatnych ,bądź powstały z inicjatyw społecznych .Całkowicie poza LOK.

Na dzień dzisiejszy jedyną ,dyskusyjną korzyścią z LOK jest wysyłanie dwóch mocno już „spełzłych”

sędziów i generowanie nimi dodatkowych kosztów dla organizatora oraz dające możliwość zebrania

pieniędzy za mało uzasadnione pseudo licencje.

W tej chwili jest okres przejściowy (po nie wykorzystanej przez LOK karencji).Powstają Kluby czy

środowiska jak nasze dolnośląskie, poznańskie, warszawskie czy łódzkie.

To grupy osób ,dla których pasja ścigania to chęć działania całkowicie bezinteresownego.

Przez wiele lat LOK był wrogiem tworzenia Klubów. To też stało się powodem trudności pierwszej

,nieudanej próby zjednoczenia się w Federację niezależną.

Nie ustajemy jednak w dalszym działaniu. W tej chwili jesteśmy na etapie przekonywania środowisk

do rejestrowania się, co w dalszym etapie umożliwi „ zfederalizowanie”  środowiska.

Wzorem Niemiec (ich federacja DMC liczy 5000 członków) chcemy aby powstała organizacja

niezależna bez rozbudowanej biurokracji. Niemieckie DMC posiada jednego etatowego pracownika, a

podstawą działania są mocne ,regionalne Kluby. 

Reasumując, to nawoływanie do nadania LOK-owi statutu Związku Sportowego jest hasłem z

pogranicza „komuno wróć” .

Dlatego też mam nadzieję, że odpowiedź Pani Ministry Muchy na pierwsze sformułowane  przez Pana

pytanie była jednoznaczna: Minister nie widzi możliwości…

Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie to dokonał Pan niefortunnego zestawienia organizacji. PZW i

Aeroklub Polski to instytucje zajmujące się jednymi dyscyplinami i jeśli zmiany ustawy zostaną

wprowadzone to nie powinny dotyczyć takiego „dziwactwa” jakim jest LOK, trzymający kilka srok za

ogon ,stanowiących źródło dochodu.

W Niemczech źródłem finansowania Federacji są Kluby. Kluby natomiast zabiegają o środki

regionalne. To daje całkowity brak zaangażowania Państwa w kwestii „modelarstwa”.

Na zakończenie dodam ,że rozpoczynamy IV już sezon całkowicie niezależnych zawodów na Dolnym

Śląsku. W trakcie sezony organizujemy 10 imprez bez udziału LOK czy Ministerstwa.

 Z Poważaniem

Prezes Klubu RC Wrocław

Zaremba Lesław


