Polnische Wirtschaft (1)- ciąg dalszy
Coś w temacie polityki przemysłowej: 22 lata po upadku KWK Nowa Ruda australijski Coal
Holding udowadnia, że w Nowej Rudzie opłaci się wydobywanie węgla. – Przykład, że
transformacja przez likwidację była błędem (stracone 2 dekady, problemy z ogromnym
bezrobociem w okolicznych gminach). Ale też szansa na częściową
reindustrializacjęhttp://www.prw.pl/articles/view/36238/Australijczycy-w-Nowej-RudzieWegla-jest-wiecej-niz-myslelismy Tego typu przykłady mogą przydawać się w debatach.
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Inwestycja ma pochłonąć co najmniej 100 milionów dolarów.

Fot. Przykuta/Wikipedia
Inwestor z Australii, którego w Polsce reprezentuje spółka Coal Hoalding wykonuje wiercenia
badające złoża pod Nową Rudą. Jesienią chce zakończyć procedurę, a w przyszłym roku złożyć
wniosek o koncesję na wydobycie.

Węgiel z kilometrowych odwiertów widział wójt gminy Nowa Ruda, Sławomir Karwowski. Praktycznie rzecz biorąc to jest sam węgiel. To jest czysty antracyt - zapewnia i podkreśla, że jest
to
bardzo
dobry
surowiec:

Spółka Coal Holding do końca roku chce jeszcze wykonać dodatkowe odwierty. Na jej zlecenie
Główny Instytut Górnictwa wykonuje także raport oddziaływania inwestycji na środowisko.
Zgodnie z pierwszymi wynikami węgla może być więcej niż 120 milionów ton. Jesienią spółka ma
natomiast zaprezentować wirtualny model przyszłej kopalni. Dyrektor generalny spółki Andrzej
Zibrow,
mówi,
że
decyzja
o
rozpoczęciu
inwestycji
praktycznie
już
zapadła:

Inwestycja ma pochłonąć co najmniej 100 milionów dolarów. Bezrobocie w powiecie kłodzkim
przekracza
trzydzieści
procent.
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~TAURUS
Buzek jak Buzek ale gospodarkę POLSKĄ !!! i za jej niszczenie odpowiedzialny jest koń
Balcerowicz. Przecież ten "gieniuś" dla "wzmocnienia" złotego likwidował wszystko co
wpadło w jego ręce. Nie trzeba być " gieniusiem" żeby wzmocnić pieniądz. Poprostu
likwidujemy do niego dostęp ( praca ). Koń zniszczył cały przemysł górniczy, hutnictwo czy
rolnictwo ( PGR-y czy RSP ). Balcerowicz próbował majstrować cos w gospodarce Ukrainy i
szybko dostał kopa. Ale teraz ośmieszyli nas australijczycy.
Odpowiedz
~były pracownik
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No to po co było likwidować kopalnię skoro jest tyle węgla????????????????
Odpowiedz
~dodo
2A Buzkowi nie oplacalo sie wydobywac. W nagrode dostal posadke w Unii.j

