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Z tej okazji w kaliskim sklepie
zmontowano a¿ 12 kreatywnie
przystrojonych, bajkowych punk-
tów, na które mo¿na g³osowaæ,
przyklejaj¹c specjalna naklejkê
otrzyman¹ w kasie. � Na ka¿dego
czekaæ bêd¹ bohaterowie zna-
nych bajek wraz z mi³¹ obs³ug¹,
gotow¹ na ka¿dym dziale udzie-
liæ profesjonalnych porad, oraz
mnóstwo promocji � mówi To-
masz Paw³owski, dyrektor skle-
pu Leroy Merlin w Kaliszu.

Fabryka mia³aby byæ miejscem,
gdzie realizowaneby³ybyzajêcia edu-
kacyjne i warsztaty artystyczne dla
dzieci im³odzie¿y.Obiektwrazz tere-
nem w ca³o�ci nale¿y do Miasta. �
Dzia³a³oby to na zasadzie o�rodka
takiego, jak M³odzie¿owy Dom Kul-
tury.Tu te¿miejscepoczê�ci znalaz³a-
by Szko³a Muzyczna, która ma za
ma³o pomieszczeñ w stosunku do
liczbyuczniów. Szko³amadu¿owiêcej
chêtnych ni¿ mo¿e przyj¹æ. (...) Zago-
spodarujemy nie tylko obiekt po dys-
kotece, ale tak¿e ten na ty³ach, który
jest praktycznie pusty i nadawa³by siê
na tego typu pracownie. Jest tam
zajête tylko jedno mieszkanie � mówi
wiceprezydentDanielSztandera. In-
wentaryzacja obiektu planowana jest
jeszcze w tym roku. Dopiero po niej
bêdziemo¿naokre�liædok³adn¹kwotê,
któr¹ przeznaczyæ trzeba bêdzie na
zaawansowany remont pomieszczeñ.
Przekszta³cenie tegopoprzemys³owe-
go obszaru sfinansowane zosta³oby
ze �rodków unijnych najwcze�niej w
2016roku.

(eb)

Reaktywacja
Brok&Roll
Pojawi³ siê pomys³ Miasta
na zagospodarowanie
opuszczonego i niszcze-
j¹cego od lat budynku,
gdzie niegdy� mie�ci³a siê
dyskoteka Brok&Roll. Przy
ul. Fabrycznej w Kaliszu
mia³aby powstaæ �Fabryka
Kultury�. Koszt inwestycji
szacowany jest na mini-
mum 25 milionów z³otych

Dni Bohatera Domu
�Zostañ bohaterem w swoim domu� � to has³o szcze-
gólnie teraz nabiera wyj¹tkowego znaczenia, poniewa¿
w sieci sklepów Leroy Merlin w³a�nie rozpoczê³a siê
coroczna akcja �Dni Bohatera Domu�
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Leroy Merlin odwiedzi³y dzieci z Blizanowa

Dla uczniów szkó³ podstawo-
wych przygotowano konkurs pod
nazw¹ �Zostañ Ma³ym Bohate-
rem� � na naj³adniej pomalowany
i udekorowany domek. M³odzi bo-
haterowie dowiedz¹ siê od pra-
cowników sklepu wiêcej o wyko-
nywanym zawodzie, bêd¹ mogli
majsterkowaæ, a na koniec otrzy-
maj¹ pami¹tkowe prezenty. Fina³
akcji zaplanowano na 16 listopa-
da br. i wtedy to cz³onkowie Rady
Klientów bêd¹ wybierali ich zda-

niem najpiêkniejsze domki. Na-
grod¹ dla zwyciêskiej szko³y bêd¹
kupony podarunkowe na zakupy
w kaliskim sklepie Leroy Merlin.
Podczas �Dni Bohatera Domu�

bêd¹ czeka³y zabawne konkursy
z super nagrodami, szczególnie w
weekendy. W tym roku licytacje
od 1 z³otówki odbywaæ siê bêd¹
co godzinê. Do wylicytowania
m.in. kosiarka, kocio³ c.o., komi-
nek, kabina z hydromasa¿em,
wiertarka, betoniarka oraz wiele
innych atrakcyjnych produktów.
Informacje o godzinach licytacji
w sklepie oraz na stronie leroy-
merlin.pl/kalisz.
Akcja Dni Bohatera Domu trwa

od 3 do 16 listopada. � Serdecz-
nie zapraszamy do bajkowego
�wiata Leroy Merlin � zachêca
Tomasz Paw³owski. (ab)


