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Wojsko otrzyma nowe Rosomaki i tysiące sztuk amunicji

– Konsekwentnie wyposażamy Wojsko Polskie. Zawsze tam, gdzie jest to możliwe kierujemy zamówienia do
polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło m.innymi Kołowe
Transportery Opancerzone ROSOMAK przeznaczone do transportu obsługi przeciwpancernych pocisków
kierowanych Spike – mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.
W poniedziałek w Warszawie podpisano umowy na nowy sprzęt i amunicję dla Wojska Polskiego między resortem obrony
a spółkami polskiego przemysłu obronnego.
– Do Wojska Polskiego trafi amunicja przeznaczona do armat, armatohaubic i do haubic. Chcę podkreślić, że chociażby w
ubiegłym roku ponad 60% zamówień Ministerstwa Obrony Narodowej było kierowanych do polskiego przemysłu
zbrojeniowego, a w liczbach bezwzględnych to 6,8 mld zł, a więc praktycznie podwojenie wielkości zamówień sprzed lat –
mówił minister Mariusz Błaszczak po podpisaniu umów na dostawy sprzętu dla wojska.
Podpisane, ze spółkami Mesko S.A. i Rosomak S. A., umowy dotyczą dostawy dla Wojska Polskiego KTO Rosomaków-S
przystosowanych do przewozu obsług zestawów przeciwpancernych pocisków Spike oraz pocisków dla armatohaubic
Dana, pocisków do armat oraz pocisków dla haubic Goździk.
– Naszym głównym zadaniem jest zmodernizowanie wyposażenia technicznego Wojska Polskiego, ale pamiętamy również
o tym, żeby ta modernizacja następowała przy wykorzystaniu potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego. To jest
ważne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że każde suwerenne państwo stara się o to, żeby – amunicja szczególnie –
ale także i pozostały sprzęt służący wojsku był produkowany w jak najszerszym zakresie w kraju – zaznaczył szef MON.
Minister dodał, że zamówienia dla polskich firm to także tysiące miejsc pracy, które w ten sposób gwarantujemy dla
polskiego przemysłu zbrojeniowego. - Jesteśmy najważniejszym odbiorcą produkcji broni, produkcji amunicji wykonywanej
przez polski przemysł zbrojeniowy. Zależy nam na tym, żeby ten potencjał był coraz większy, coraz silniejszy.
Konsekwentnie modernizujemy wyposażenie techniczne Wojska Polskiego, konsekwentnie wzmacniamy zdolności obronne
RP dlatego, że bezpieczeństwo jest naszym podstawowym i głównym zadaniem – podkreślił minister M. Błaszczak.
Realizacja podpisanych umów zaplanowana została na lata 2020-23.
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