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Otwarcie targów zbrojeniowych
W otwarciu jubileuszowej, 25. edycji, Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce wzięła
udział wojewoda Agata Wojtyszek. Gośćmi honorowymi uroczystości byli wicepremier Mateusz Morawiecki oraz
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

- Wszystko co jest prezentowane na tych targach powinno służyć zapewnieniu ochrony bezpieczeństwa, które jest jedną z
najważniejszych wartości. Wartości która jest strategicznym priorytetem rządu – powiedziała wojewoda. Kielecki Salon
Obronny to kolejne pod względem wielkości po paryskich Eurosatorach i londyńskich DSEI, targi militarne w Europie i jedno z
najważniejszych wydarzeń przemysłu obronnego w skali globalnej.

O istotnym znaczeniu MSPO mówił wicepremier Mateusz Morawiecki. - Życzę żebyśmy dla zapewnienia pokoju na świecie
potrafili wspólnie rozwijać najnowsze techniki przemysłu obronnego – zaznaczył. Rolę targów oraz priorytety rządu
podkreślał również Antoni Macierewicz. - Rząd Rzeczpospolitej Polskiej przykłada wielką wagę do przemysłu obronnego, ale
także silnej, dobrze uzbrojonej armii – powiedział Minister Obrony Narodowej.

Tegoroczna edycja MSPO odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. List od
Prezydenta RP odczytał Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. - Silne państwo to nie tylko silna armia, to
przede wszystkim mocna gospodarka, jak również wchodzący w jej skład rozbudowany sprawnie funkcjonujący, wspierany
przez państwo, rodzimy przemysł obronny – napisał Prezydent Andrzej Duda.

Tegoroczne targi zapowiadają się rekordowo, a przypomnijmy, że w 2016 roku wśród wystawców znaleźć można było
największe, międzynarodowe firmy zbrojeniowe takie jak Kongsberg Defence & Aerospace AS, Nammo AS, Bell Helicopter
Textron Inc., ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, MBDA, Raytheon co, Lockheed Martin Corporation i Saab Technologies
Poland. Swoje osiągnięcia militarne zaprezentowało wówczas aż 614 firm z 30 krajów, a wystawę odwiedziło ponad 22
tysiące gości.

W tym roku gościem honorowym MSPO jest Korea Południowa.
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