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ZE  ÂWIATA [s .10]

Saddam
si´ nie
przyznaje

By∏y prezy-
dent Iraku
Saddam Hu-
sajn stanà∏ w
Êrod´ w Bag-
dadzie przed
specjalnym
trybuna∏em.
Nie przyzna∏
si´ do winy i
oÊwiadczy∏, ̋ e jest nadal prezy-
dentem Iraku.  

Rumsfeld krytykuje
zbrojenia w Chinach

Sk∏adajàcy wizyt´ w Chinach
amerykaƒski sekretarz obrony
Donald Rumsfeld oÊwiadczy∏ w
Êrod´, ̋ e rozbudowa armii chiƒ-
skiej mo˝e rodziç wiele wàtpli-
woÊci na Êwiecie. 

Z  AMERYKI  [s .12]

“Wilma” 
zagra˝a Florydzie

Huragan “Wilma” w wee-
kend mo˝e uderzyç we Floryd´.
Na Haiti spowodowa∏ ju˝ Êmierç
10 osób. Pr´dkoÊç wiatru wyno-
si obecnie 280 km na godzin´.

Og∏oszenia drobne 23-31
Co, gdzie, kiedy 22
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Rzàd za dwa 
tygodnie

Marcinkiewicz zadeklarowa∏, ̋ e w
czwartek si´ spotka z kandydatem
Platformy Obywatelskiej na wicepre-
miera Janem Rokità, a w konstytu-
cyjnym terminie dwóch tygodni,
czyli do koƒca paêdziernika, przed-
stawi sk∏ad nowego koalicyjnego rzà-
du oraz program jego dzia∏ania na
cztery lata, tak aby nowy gabinet móg∏
rozpoczàç prac´. Marcinkiewicz za-
znaczy∏ jednak, ˝e o obsadzeniu po-
szczególnych ministerstw b´dzie roz-
mawia∏ z PO dopiero od poniedzia∏-
ku – po rozstrzygni´ciu wyborów pre-
zydenckich. “Do niedzieli, 23 paê-
dziernika, wszystkie dzia∏ania b´dà

obarczone toczàcà si´ kampanià wy-
borczà, ale od poniedzia∏ku ruszymy
do bardzo efektywnej pracy” – po-
wiedzia∏.

PodkreÊli∏, ̋ e dotychczasowe jego
rozmowy z Rokità “przybli˝ajà bar-
dzo znaczàco do utworzenia tej koa-
licji”. “Jestem przekonany, ̋ e te rze-
czy, które nas ró˝nià, stanowià od 15
do 25 proc. i tu b´dà musia∏y byç
podejmowane decyzje, w∏aÊnie na po-
czàtku przysz∏ego tygodnia” – stwier-
dzi∏. Marcinkiewicz nie chcia∏ ujaw-
niç, który z polityków PiS wejdzie do
jego rzàdu. “Najpierw program, po-
tem obsada stanowisk” – powtórzy∏.

WczeÊniej Aleksander KwaÊniew-
ski przyjà∏ dymisj´ rzàdu Marka Bel-
ki i odwo∏a∏ Rad´ Ministrów. Mini-
strowie rzàdu Belki b´dà jednak je-
szcze pe∏niç swoje funkcje do czasu
powo∏ania nowego gabinetu.

Zgodnie z konstytucjà prezydent
desygnuje nowego premiera, który
proponuje sk∏ad rzàdu. W ciàgu

dwóch tygodni od pierwszego posie-
dzenia Sejmu prezydent powo∏uje pre-
miera i rzàd. Od dnia powo∏ania pre-
mier ma dwa tygodnie na przedsta-

wienie Sejmowi programu dzia∏ania
Rady Ministrów wraz z wnioskiem
o udzielenie rzàdowi wotum zaufa-
nia. MP, (PAP)

Kazimierz Marcinkiewicz wzywa do efektywnej pracy 

■ W Êrod´ po po∏udniu prezydent RP desygnowa∏ 
Kazimierza Marcinkiewicza (PiS) na premiera.

50 mln z tegorocznej nadwy˝ki w
bud˝ecie, si´gajàcej ok. miliarda do-
larów, przeznaczy si´ na ulgi lub dar-
mowe przejazdy metrem, autobusami
i kolejà podziemnà. B´dzie to obowià-
zywaç mi´dzy Âwi´tem Dzi´kczynie-
nia (24 listopada), a ostatnim dniem
2005 roku. Zarzàd MTA oÊwiadczy∏,
˝e w przysz∏ym roku nale˝y spodzie-
waç si´ podobnych ulg.

W ka˝dy weekend nowojorczycy b´-
dà p∏aciç po∏ow´ ceny (1 dolara za prze-
jazd autobusem i metrem.

W czasie ostatniego tygodnia 2005

roku b´dzie obowiàzywaç 50-procen-
towa zni˝ka na przejazdy autobusami
i pociàgami kolejki podmiejskiej.

Ci, którzy zacznà u˝ywaç 30-dnio-
wych MetroCards, b´dà mogli jeêdziç
za darmo przez 4 dodatkowe dni.

Ci, którzy zacznà u˝ywaç 7-dnio-
wych MetroCarads lub 7-dniowych
Express Bus Metro Cards, b´dà mogli
jeêdziç za darmo przez 1 dodatkowy
dzieƒ.

Z koƒcem listopada MTA wypu-
Êci Holiday MetroCards (koszt – 76
dol. p∏atne w gotówce w kiosku me-

tra). B´dà one uprawniaç posiadacza
do korzystania z metra mi´dzy Âwi´-
tem Dzi´kczynienia a koƒcem 2005
roku.

Ci, którzy w grudniu zakupià bilet
tygodniowy na kolejk´ podmiejskà,
otrzymajà dodatkowy darmowy prze-
jazd w obie strony, który mo˝e byç od-
stàpiony rodzinie lub znajomym.

Ci, którzy w grudniu zakupià bile-
ty miesi´czne na przejazdy kolejkami
podmiejskimi Long Island Rail Road
i Metro-North, otrzymajà dodatkowy
bilet na darmowe przejazdy przez 10
dni, które mogà byç odstàpione cz∏on-
kom ich rodzin i znajomym (nie w go-
dzinach szczytu). MT

KANDYDACI PIS 
NA MINISTRÓW:
■  MSWiA – Ludwik Dorn
■  MSZ – Kazimierz M. Ujazdowski
■  Min. SprawiedliwoÊci – Zbigniew
Ziobro

Taƒsze metro na Êwi´ta 
■■ Nowojorczycy otrzymajà od MTA w tym roku prezent Êwiàteczny – darmo-
we lub ulgowe przejazdy dla pasa˝erów metra i transportu publicznego.

PREZENT OD MTA

■ W weekendy – 1 dolar za prze-
jazd autobusem i metrem.
■ W ostatnim tygodniu 2005 ro-
ku –  50-proc. zni˝ki
■  4 dni za darmo dla posiadaczy
30-dniowych MetroCards
■ 1 dzieƒ za darmo dla posiada-
czy 7-dniowych kart 
■ Holiday Cards – za 76 dol. mi´-
dzy Âwi´tem Dzi´kczynienia a
koƒcem roku.
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