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ROZBUDOWA POLIGONU W NOWEJ DĘBIE.
BŁASZCZAK: AMERYKANIE "W KILKU MIEJSCACH W
POLSCE"
W programie „Kwadrans Polityczny” Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odniósł się, wśród
innych kwestii, do wizyty Donalda Trumpa w Polsce i pogłębiającego się sojuszu ze Stanami
Zjednoczonymi, a także kwestii czołgów T-72. Mówił też o rozbudowie poligonu w Nowej Dębie, m.in. z
myślą o ćwiczeniach wojsk amerykańskich.
„To już oﬁcjalne, że Donald Trump będzie w Polsce 1 września, a przyleci tutaj jeszcze 31 sierpnia" –
powiedział w TVP minister Błaszczak. Podkreślił jednocześnie, że to pierwszy w historii przypadek
kiedy prezydent USA przybędzie na uroczystości związane z rocznicą wybuchu drugiej wojny
światowej właśnie do Polski. Jego zdaniem jest to dowód na specjalne relacje jakie wiążą obecnie
Waszyngton i Warszawę, szczególnie że podobne zaproszenie zostało odrzucone jeszcze w 2009 roku
przez Baraka Obamę.
Innym dowodem ma być jego zdaniem także bardzo godne przyjęcie prezydenta Andrzeja Dudy w
Waszyngtonie, w czasie którego nad Białym Domem przeleciały dwa myśliwce F-35. Wizyta
prezydenta Trumpa będzie z pewnością obserwowana i komentowana przez światowe media i to ma
być zdaniem Błaszczaka dobrą okazją do przedstawienia światu prawdziwej historii Polski, z wyraźnym
podziałem na „napadających i napadanych”.
Minister poinformował jednocześnie, że trwają szczegółowe negocjacje na temat rozlokowania wojsk
amerykańskich w Polsce. Zmieniają one formułę swojej obecności na stałą, a ich liczba ma wzrosnąć z
4500 do około 5500 żołnierzy. Minister poinformował jednocześnie, że Amerykanie będą stacjonować
„w kilku miejscach w Polsce”. Mówił też, że poligon w Nowej Dębie jest powiększany i
unowocześniany. Dodał, że to miejsce powinno być wykorzystywane do ćwiczeń zarówno żołnierzy
polskich, jak i amerykańskich. Zaznaczył, że obecnie trwa rozbudowa infrastruktury w różnych
miejscach w Polsce.
Czytaj też: Jak modernizować polskie T-72M1? [OPINIA]
Szef resortu Obrony Narodowej był pytany także o sprawę czołgów T-72. Jak powiedział, są do
maszyny przejściowe, które (po modyﬁkacji) umożliwią odpowiednie nasycenie jednostek, w tym
nowotworzonej 18 Dywizji Zmechanizowanej, odpowiednią ilością wozów do czasu pojawienia się
nowoczesnych czołgów docelowych. „Czołgów wybudowanych w Bumarze Łabędy. Oni mają potencjał
żeby je budować” – powiedział minister. Szef MON wskazał też, że Polska inwestuje tam gdzie to tylko
możliwe w nowoczesny sprzęt i udało się znaleźć na niego pieniądze – 185 mld PLN do 2026 r.

