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Dotychczas, żeby otrzymać ulg, musiales w strefie zainwestować miliony. A duże frmy i tak potrafily nie placic CIT.
Dlaczego nie objąć ulgami mikrofrm, np. w podatku od nieruchomości, diałających na terenach poprzemyslowych. Dla mnie wydatek ok. 4 tys rocznie, przy przychodach 150 tys , jest drugim, po ZUS haraczem.
Nie widze sensu wspomagac branży IT, czy uslug finansowych, tam nie ma bezrobocia, a przyszlych bezrobotnych górników, firmy te nie zatrudnią, oni musza znaleźć prace w lokalnych mikrofirmach.
PS. Podyskutuj trochę, a nie znikaj po 1-2 wpisach.
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Problem w tym, że do dzisiaj nikt nie przedstawił i nigdzie nie widziałem (może istnieją) żadnych konkretnych liczb na temat kosztów, szczególnie struktury kosztów wydobycia. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego właśnie jedna czeska już kopalnia przynosi dochody a inne nie. Mały pluszowy miś przedstawił tutaj sytuację, co się dzieje po “racjonalizacji” kosztów, kiedy jako największy pracodawca zostaje urząd. A o szkodach górniczych to tylko dotąd ja pisałem, kiedy niewielkie szkody w Saarlandzie w Niemczech spowodowały zamknięcie ostatniej kopalni landu. Ale Polak wie lepiej bo trzeba przecież Unii pokazać. Nawet premier Kopacz podjęła decyzję o przyszłości węgla na podstawie jakiegoś wynajętego w trybie histerycznym instytutu z Hameryki i sporządzonej na kolanie w ciągu paru dni analizy. Czy tak wygląda planowanie gospodarcze?
Piszesz o finansowaniu mikroprzedsiębiorstw. A przecież PSL robi od 10 lat takie finansowanie dzięki któremu utrzymuje na wsi miliony ludzi a nie paru górników. Czy wiesz, co by było gdyby nagle 4 miliony ludzi musiało opuścić wieś?
Nie mieszkam na Śląsku i nie mam prawa ani wiedzy, żeby komukolwiek mówić, co ma robić. Natomiast wiem, że dobre będą wszelkie decyzje robione z poszanowaniem ludzi, których dotyczą. I o tym piszę. I krytykuję dziennikarzy i mediantów rozsiewających teorie ratowania i pouczania świata bez myślenia o ludziach.
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maly pluszowy mis:dotychczas gornictwo glebinowe w Europie likwidowano na 2 sposoby:
-angielski=prywatyzacja kopaln!W Polsce w tym systemie wiekszosci kopaln braklo by pieniedzy w najblizszej wyplacie
-niemiecki:stopniowa likwidacja z udzialem skarbu panstwa.Wg.mnie 10-20 lat;takze dlatego zeby ludzi ie wyrzucac na bruk!
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zwo:Czesi nigdzie nie napisali o zysku kopalni Silesia.Tj.zmyslone przez polska gawiedz/glownie dziennikarze/,ktora chce medrkowac!Nie daj sie nabierac!
Roznice w kosztach wydobycia wynikaja z roznych warunkow gorniczo -geologicznych:wprost piszac =nie istnialy i nie istnieja identyczne kopalnie;dyskusja dla fachowcow,nie dla warszawiakow!
Nie szkody gornicze spowodowaly zamkniecie kopaln w Europie,Niemczech ,lecz za wysokie koszty wydobycia,glownie konkurencja kopaln odkrywkowych!
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Takie czorne i zielone
Te obrozki choby z kina
I tyn wóngiel co bół przeca choby złoto,
A my lebry zatracone
Prziszło ino nom spominać…
i my wiymy przeca komu,
Kaj to wisi, kaj to loto…
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Andrzej 52:jade w nasze strony.Dowiem sie duzo o kop.awnego ROW!
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Czy i co wyniszcza Śląsk (a szczególnie Górny)…?
Odpowiedź jest banalnie prosta: okupacja przez Polskę i Polaków, dla których przez lata w/w był jak Katanga dla Belgii…
Auror: Oberschlesier durch Geburt – Deutscher durch Gnade Gottes – Preuße aus Überzeugung

