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Nagroda Prezydenta RP na MSPO 2019

6 września br., podczas zakończenia XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego w Kielcach, szef BBN minister Paweł Soloch wręczył nagrodę Prezydenta RP
Andrzeja Dudy dla produktu najlepiej służącego podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa
żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

W tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego nagrodę
Prezydenta RP otrzymała firma WB Electronics. Produkowana przez firmę
"Amunicja krążąca WARMATE" została oceniona przez komisję konkursową jako
produktu najlepiej służącego podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił
Zbrojnych RP.

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznawana jest podczas MSPO
od 2009 roku. Jej inicjatorem był Prezydent Lech Kaczyński.

 

* * *

Amunicja krążąca WARMATE to produkt Grupy WB - rozpoznawczy
bezzałogowy statek powietrzny (BSP) dzięki połączeniu z różnego rodzaju
głowicami bojowymi, jest również precyzyjnym pociskiem uderzeniowym. Taka
integracja dwóch funkcji – rozpoznania i zdolności niszczenia celów podczas
samobójczego ataku – daje wykorzystującym go żołnierzom możliwości
rozpoznania i identyfikacji celu, a następnie – jeśli będzie taka potrzeba – jego
zniszczenia. System daje także możliwość odwołania misji bojowej i zniszczenia
głowicy bojowej w powietrzu lub bezpiecznego lądowania platformy po
wykonaniu misji obserwacyjnej.

GRUPA WB wyprodukowała kolejne wersje systemu, z których każda spełnia funkcje rozpoznawcze i uderzeniowe
w zależności od typu misji, terenu oraz rodzajów wojsk.

* * *

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego  w Kielcach to najważniejsza impreza branży obronnej w
Europie Centralnej i trzecia pod względem wielkości w Europie. Każdego roku na MSPO prezentowane są
najnowsze osiągnięcia branży obronnej, systemy logistyczne i ochrony służące bezpieczeństwu, jak również
ratownictwu.

W ciągu minionych dwudziestu pięciu lat kieleckie targi obronne stały się uznanym miejscem spotkań
profesjonalistów związanych z wojskiem i obronnością: żołnierzy, polityków, przedsiębiorców, dziennikarzy i ludzi
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nauki. Międzynarodowe targi w Kielcach stwarzają niepowtarzalną okazję do zapoznania się z najnowszymi
trendami w uzbrojeniu, wyposażeniu i sprzęcie wojskowym. Umożliwiają także wymianę poglądów i doświadczeń.

Stałym elementem kieleckich targów stała się wystawa Sił Zbrojnych RP, będąca okazją do zaprezentowania
zmieniającego się oblicza polskiej armii - jej nowego wyposażenia i rosnących zdolności, dzięki którym żołnierze
działają w najtrudniejszych warunkach i najbardziej wymagającym otoczeniu operacyjnym.

Tegorocznej edycji MSPO towarzyszyła również Wystawa Narodowa Stanów Zjednoczonych. Zaprezentowano na
niej m.in. pełnowymiarowy model myśliwca F-35, śmigłowiec Chinook, a gościem specjalnym targów był członek
misji Apollo 15.
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