Nowy marszałek i wicemarszałek Małopolski?
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Premier Beata Szydło spotkała się dzisiaj z radnymi sejmiku województwa małopolskiego. Jej
zdaniem trzeba zachować parytety we władzach samorządowych Małopolski. Wnioskować z
tego należy, że z regionu tarnowskiego będzie wicemarszałek, a z Zachodniej Małopolski,
przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego. Ale nie wykluczone,
że region tarnowski będzie miał swojego... marszałka.

Z naszych informacji wynika, że w gronie kandydatów jest były poseł do PE i poseł Sejmu RP,
Edward Czesak (pisaliśmy już o tym scenariuszu – jako pierwsi wczoraj).

Wiele wskazuje też na to, że nasz teren będzie miał swojego wiceprzewodniczącego Sejmiku.

Zmiany na szczycie

Czy zatem Marta Mordarska nie będzie członkiem zarządu województwa małopolskiego? Nadal
wykluczyć tego nie można bo – jak dowiedziała się nasza redakcja – marszałek Witold
Kozłowski jest kandydatem na wiceministra w resorcie administracji lub rozwoju regionalnego.
Wtedy zastąpiłby go Edward Czesak lub... Łukasz Smółka, a region nowosądecki
reprezentowałaby właśnie Marta Mordarska.

Koalicja w Tranowie?

Nasi informatorzy podkreślają, że możliwe jest także porozumienie z władzami Tarnowa.
Przypomnijmy prezydent Roman Ciepiela złożył rezygnację z członkostwa w PO. Nie jest
wykluczone porozumienie z PiS. Potrzebne miastu: bo przez cztery najbliższe lata zarówno w
województwie, jak i kraju, rządziła będzie prawica. - Przed wieloma laty, kiedy prezydentem
miasta był człowiek związany z PO, poseł Edward Czesak doprowadził do porozumienia i
koalicji w Tarnowie. Moim zdaniem w tej kadencji nadal jest to możliwe – podkreśla nasz
rozmówca.
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Powrót posła

Pojawia się też nowa koncepcja: powrotu posła Edwarda Czesaka na fotel lidera struktur
okręgowych Prawa i Sprawiedliwości. „Dni" profesora Bernackiego – jak twierdzi nasz
rozmówca z Nowogrodzkiej w Warszawie (z siedziby PiS), są już policzone. O szefowanie partii
zabiegają Wisław Krajewski – poseł z Dąbrowy Tarnowskiej oraz poseł Anna Pieczarka. - Nie
jest wykluczone, że prezes Jarosław Kaczyński postawi na sprawdzonego szefa struktur
okręgowych, byłego posła, Edwarda Czesaka. To on zbudował struktury partii i poprowadził PiS
do największych sukcesów w regionie. Teraz to wszystko się „rozsypuje". Tylko Edward Czesak
będzie wstanie to od nowa poskładać – podkreślają tarnowscy politycy Prawa i Sprawiedliwości.
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