Byli tacy sami jak my!
Kandydat na burmistrza Wasilkowa Wiesław Dąbrowski

Pan Wiesław Dąbrowski, kandydat na burmistrza naszego miasta, jest człowiekiem
aktywnym i pracowitym, ale potrafi wygospodarować czas dla siebie. W wolnej chwili nadrabia
zaległości w czytaniu, z lektury czerpie wiedzę, pozwala mu też ona przenieść się w inne rejony
rzeczywistości, poszukuje w niej natchnienia, inspiracji, a czasem przygody. Jak zresztą w każdej
innej dziedzinie sztuki.
Pasjonuje go muzyka. W młodości trochę grał na gitarze i saksofonie, dzisiaj jest tylko odbiorcą.
Słucha różnych gatunków muzyki, najczęściej barokowej, jazzu i etno. Interesują go również inne
dziedziny sztuki: architektura, fotografia, teatr, film. Każdej z tych dziedzin poświęca część uwagi
i wolnego czasu. W miarę możliwości bywa na wystawach, spektaklach i koncertach.
Od wielu lat uprawia żeglarstwo. W sezonie letnim wolne weekendy stara się pływać na łódce.
Wiatr i woda to również dobra odskocznia od problemów, możliwość wyciszenia oraz przeżycia
fantastycznej przygody.
Jego najmocniejsze strony to konsekwencja, cierpliwość, opanowanie, a największe osiągnięcie
w sferze zawodowej to funkcja zastępcy Burmistrza, zaś w życiu prywatnym –szczęśliwa rodzina
i krąg wspaniałych przyjaciół.
Pan Wiesław Dąbrowski nie sięga daleko w przyszłość, nie snuje długoterminowych marzeń, stara
się cieszyć bieżącą chwilą i realizować małe marzenia. Chociaż w dalszej perspektywie zależy mu na
szczęściu córek i chciałbym mieć już wnuki.
Uważa, że najwłaściwszą miarą oceny człowieka są jego czyny, stara się zrozumieć świat i ludzi.

Ma bardzo wiele ciepłych wspomnień z dzieciństwa, bo było ono szczęśliwe. Mile wspomina
wakacje z dawanych lat, wczasy nad jeziorem z rodzicami, kolonie letnie i obozy w różnych
miejscowościach w Polsce, czas spędzony z rówieśnikami. To były czasy dziecięcych przygód.
Bardzo dobrze wspomina też lata szkolne. Nauka nie sprawiała mu trudności i szkoła nie była
traumą. Wręcz przeciwnie, zawsze potrafił znaleźć w niej przestrzeń do rozwijania swoich
zainteresowań. W szkole podstawowej z pasją trenował piłkę nożną.
W szkole średniej dużo pracował w kole fotograficznym i to właśnie szkoła dała mu szansę
rozwijania tych zainteresowań. Do dziś mile wspomina swoją wychowawczynię, wspaniałą,
wyrozumiałą i ciepłą osobę.
Zawsze miał wielu kolegów, i paczkę najbliższych przyjaciół, która stanowiła dla siebie solidne
oparcie.
„Pracując w samorządzie, w niektórych sprawach trudno znaleźć konsensus” stwierdza zastępca
burmistrza Wasilkowa.
Jest jednak przekonany, że choć w radzie miejskiej radni różnie postrzegają ten sam problem to
wszystkim chodzi o dobro miasta i gminy. Niektóre sprawy dzielą, ale uważa, że w dłuższej
perspektywie rozwój gminy idzie w dobrym kierunku.
„W Wasilkowie jest wiele do zrobienia. Ciągle brakuje dróg, nie nadążamy z ich budową. Mamy całe
dekady opóźnienia z poprzedniego systemu” – twierdzi Wiesław Dąbrowski. Gmina zdaniem
kandydata na burmistrza rozwija się dynamicznie, potrzebni są inwestorzy i kapitał, bo to zapewni
miejsca pracy i wpływy do budżetu, a wówczas będą też pieniądze na inwestycje.
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