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Australia widziana z Perth – 22 maja 2011 roku
Stanowy budżet pod obstrzałem
Rada Handlu i Przemysłu skrytykowała stanowy
budżet mówiąc, że za bardzo koncentruje się na
nadchodzących wyborach, zaniedbując aktualne
potrzeby stanu. Rada pozytywnie oceniła nakłady na
usługi socjalne, zwracając jednak uwagę na
dodatkowe obciążenia finansowe spadające na
biznes z tytułu rosnących cen, na przykład za
energię
elektryczną.
Związki
zawodowe
skrytykowały zastrzyk finansowy dla organizacji
niedochodowych, w tym – charytatywnych,
kwestionując to, czy pieniądze te trafią do kieszeni
pracowników. Ponadto w posunięciu tym związki
zawodowe widzą krok w kierunku prywatyzowania
służb publicznych. W odpowiedzi premier Barnett
powiedział, że to, jak te pieniądze zostaną wydne,
zależeć będzie od decyzji poszczególnych
organizacji.
Premier posądzony o napady wściekłości
Trwa wojna słowna pomiędzy rządami Australii
Zachodniej a federalnym wokół kwestii pobieranych
przez stan opłat z tytułu ekspoloatacji rudy żelaza.
Premier Colin Barnett ogłosił zwiększenie tych opłat
na niektóre odmiany rudy w nadziei pozyskania 2
miliardów dolarów w okresie 3 lat. Rząd federalny
ostrzega, że jeśli plany te wejdą w życie, to będzie
zmuszony dokonać cięć zachodnioaustralijskiej
części wypłat pochodzących z puli podatku GST.
Ale wicepremier stanu Kim Hames mówi, że
Canberra powinna trzymać się z dala od spraw
zachodnioaustralijskiego
biznesu.
Tymczasem
przedstawiciele przemysłu górniczego nie są
zadowoleni z pomysłu Barnetta, gdyż nie byli
konsultowani w tej sprawie.
Poziom higieny kwestinowany
Rząd stanu ogłosił, komu zamierza powierzyć
kontrakt wartości 3,2 mld dolarów na sprzątanie
nowego szpitala imienia Fiony Stanley. Ale związki
zawodowe służby zdrowia kwestionują ten wybór,
przedstawiając brytyjski raport, z którego wynika,
że firma Serco nie dorównuje wymaganym
standardom higieny.
Akcja policji przeciw “pijanym idiotom”
W całej Australii podczas ubiegłego weekendu
policja aresztowała ponad tysiąc sześćset osób w

ramach dwudniowej akcji skierowanej przeciwko
bójkom w miejscach publicznych, powodowanym
nadmiernym spożyciem alkoholu. W Australii
Zachodniej w ramach akcji “Operation Unite”
zatrzymano 447 osób.
Trąba powietrzna w Perth
Dziesiątki zniszczonych domów w wyniku trąby
powietrznej, która przeszła w piątek nad Canning
Vale. Jej skutki to także powalone drzewa. Tego
dnia w Perth spadły 32 milimetry deszczu.
Z kolei wtorkowa ciężka mgła nad Perth
uniemożliwiła starty i lądowania wielu samolotów.
Sadzenie drzew za grzywny
City of Perth przeznaczy pieniądze pochodzące z
grzywien za parkowanie na sadzenie drzewek w
zagłębiu pszenicznym naszego stanu, w ramach
programu rekompensującego wydzielanie gazów w
atmosferę. Osiemdziesiąt pięć tysięcy drzew
posadzonych 300 km na północny wschód od Perth
ma każdego roku pochłaniać tysiące ton dwutlenku
węgla z atmosfery.
Złoty skarb
Pracujący przy robotach ziemnych w Albany
natrafili na złoty skarb. Znaleźli około trzysta
złotych monet pochodzących z roku 1800, ich
szacunkowa wartość – ponad pół miliona dolarów.
Znalezisko wręczono właścicielowi posiadłości,
Paulowi Lionetti.
Polska koszykarka z Brisbane zasłabła
Mistrzyni Europy w koszykówce Małgorzata Dydek
zasłabła i jest utrzymywana przez lekarzy w
śpiączce farmakologicznej. Powodem są jej kłopoty
z sercem, na które skarży się od lat. Dydek to jedna
z najwyższych zawodniczek na świecie. Po
zakończeniu kariery mieszka wraz z mężem i
dziećmi w Brisbane, w Queensland.
Pogoda
Przed nami dni na ogół z zachmurzeniem
umiarkownym, po czym od piątku ma być
przeważnie słonecznie. Temperatury maksymalne
w dzień od 21° od poniedziałku do środy i 22° od
czwartku. Temperatury w nocy od 7 do 10°.
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