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Dane osobowe
Nazwisko i imię

Jachimowski Dariusz

Adres(y)

25-435 Kielce, ul Królewska 5, Polska

Telefon(y)

+48 362094509

Obywatelstwo

polskie

Data urodzenia

05.05.1980 r.

Płeć

mężczyzna

Karta postaci
Dariusz Jachimowski ur. 05.05.1980 r w Łącznej. Tam też uczęszczał do Szkoły Podstawowej. W 1988 r.
podjął naukę w Technikum Budowlanym w Kielcach, które ukończył w 2003 r. z tytułem technika robót
budowlanych. Praktykę zawodową odbywał w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych „Budomol”. W trakcie
nauki w technikum pełnił funkcję przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Jako wolontariusz pomagał
też w hospicjum w Kielcach przy ul. Gołębiej 17. W 2004 r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Robót
Drogowych ,,Budpol”. Jako sumienny pracownik otrzymał nagrodę finansową i skierowanie na szkolenie
,,Profesjonalna Obsługa Maszyn Drogowych”, które ukończył zdobywając uprawnienia operatora walca . W
2006 r. ożenił się i opuścił Polskę, wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii. Podczas pobytu na Wyspach pracował
w firmie zajmującej się budową i remontami domów. Praca w Anglii pomogła mu w doskonaleniu języka
angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Bez problemów radził sobie w załatwianiu
spraw urzędowych. Rozumiał oglądane programy telewizyjne, natomiast gorzej radził sobie z pisaniem.
W 2008 r. powrócił do kraju i zamieszkał w Pacanowie, skąd pochodzi jego druga żona. Zajął się własnym
biznesem zakładając działalność handlową. W czasie wolnym od pracy łowi ryby i napawa się pięknem
natury. Sprawnie posługuje się komputerem korzystając z oprogramowania MS-Office. Posiada prawo jazdy
kat ,,A” i „B” . W 2008 r. zapisał się do PSL, z ramienia którego kandydował w 2009 r. na radnego. Nie
został jednak wybrany. W roku 2009 urodziły mu się bliźniaki, którym dał na imię Kacper i Bartłomiej. W
2010 r. rozpoczął studia na Politechnice w Kielcach na wydziale Ochrona środowiska, które kontynuuje.
Wraz z żoną i dziećmi przeniósł się w 2011 r. do Kielc, gdzie zamieszkali na nowym osiedlu przy ulicy
Królewskiej 5. W Kielcach rozpoczął też nową pracę w firmie budowlanej „Kowalski & Krakowiak”, w
której pracuje do chwili obecnej na stanowisku menagera firmy. Myśli o założeniu własnej działalności
gospodarczej.
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