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Zarząd
Aeroklubu Mieleckiego
im. Braci Działowskich
ul. Lotniskowa 14
39-300 Mielec
Szanowni Koledzy!
Zwracamy się do Was, Waszej społeczności Aeroklubowej bo zostaliśmy
zaniepokojeni informacją o istotnym zagrożeniu bezsensownego zniszczenia byłego
hangaru z lotniska Kętrzyn Wilamowo ( już historycznego bo z 75 letnią tradycją) ,
wykorzystywanego przez dziesięciolecia jako obiekt użyteczności publicznej w Mielcu.
Zarząd i członkowie Aeroklub Kurainy Jezior funkcjonując na lotnisku Kętrzyn
Wilamowo , dotychczas godziliśmy się z faktem pozbawienia nas ważnego obiektu dla
działalności lotniczej , bo dobrze służył on społeczności Mielca.
Przyjmujemy do wiadomości prawo tworzenia przez Władze Mielca nowej wizji
planowanego obiektu , który ma zastąpić dotychczasowy obiekt na bazie konstrukcji
hangaru z naszego lotniska.
Oburzenie nasze wzbudza informacja o bezsensownym i szkodliwym historycznie ,
społecznie i ekonomicznie zamiarze pocięcia "zdrowej" konstrukcji. Mającej wyjątkową
wartość zabytkowo - historyczną a nie jej ponowne rozebranie (tak jak to uczyniono na
lotnisku Kętrzyn przed wywiezieniem do Mielca) oraz jej inne wykorzystanie (np. dla
potrzeb Waszego lub naszego Aeroklubu) po ponownym montażu. Nie ma żadnej
wątpliwości , że jej wartość techniczno-konstrukcyjna jest wyjątkowa a decyzja jej
unicestwienie przez rozbiórkę palnikami kwalifikuje sie do zainteresowania przez
organy ścigania.
Ponieważ przez wiele lat konstrukcja hangaru z naszego lotniska bardzo dobrze
służyła społeczności Mielca, mamy prawo domagać się aby jej elementy zostały
rozebrane i zwrócone środowisku lotniczemu.
Bylibyśmy wdzięczni za Wasze zaangażowanie w definitywne i jak najszybsze
rozpoznanie faktycznych decyzji co do sposobu rozbiórki oraz dalszego przeznaczenia
elementów konstrukcji. Od Waszej informacji uzależniamy pilne uruchomienie
zainteresowania mediów (szczególnie TV), Generalnego Konserwatora Zabytków,
Muzeum Techniki i Przemysłu oraz Generalną Prokuraturę.
Koledzy! Nie możemy pozwolić by czyjaś nieodpowiedzialna decyzją stała się bezkarna.
Z wyrazami szacunku !
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