"Biedronka" weźmie się za pseudograffiti w pasażu przy
metrze. "Miejsce zmienia się w slumsy"
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Elewacja budynku przy al. KEN 85 przy popularnym wyjściu z metra Stokłosy to
przygnębiający widok i przykład zaniedbań w przestrzeni publicznej. Ściany i witryny galerii
handlowej pokrywają paskudne bazgroły. Taki stan rzeczy przez długi czas nie przeszkadzał
mieszkańcom, ani najemcom lokali. Po naszej interwencji sprawą zajmie się główny
najemca w galerii - sieć "Biedronka".
Przy skrzyżowaniu al. KEN i ulicy Herbsta stoi ogromny budynek, w którym oprócz mieszkań
znajduje się też galeria handlowa. Pierwotnie należał on do spółki “Włodarzewska”, obecnie, po
bankructwie dewelopera, zarządza nim syndyk masy upadłościowej.
O stanie upadku można mówić też, opisując elewację budynku, obok którego prowadzi droga do
stacji metra Stokłosy. Ten zdawałoby się reprezentacyjny pasaż jest powodem do wstydu. Ściany
budynku z dnia na dzień pokrywa coraz więcej pseudograffiti. Praktycznie nie ma miejsca bez
napisów szpecących elewację.
- Nikt nie dba o to miejsce. Zamienia się ono w slumsy. Najgorsze, że nikogo to nie razi. Zaczynamy
tolerować dewastowanie wspólnej przestrzeni. Zapanowała znieczulica i zobojętnienie - mówi nam
pan Krzysztof, mieszkaniec z ul. Hebsta.
Jego opinię potwierdzają pytane przez nas osoby, które choć codziennie mijają pomazane

ściany, wydają się widzieć je po raz pierwszy.
- No rzeczywiście! Często tędy chodzę, ale jakoś nie zwracam uwagi, chyba się przyzwyczaiłam do
tego widoku. Ale nie powinno tak być. Okropnie to wygląda! - ocenia pani Justyna.
Pan Robert zobojętnienie na dewastację tłumaczy tak: - Każdy ma zajętą głowę swoimi sprawami,
problemami i nie ma czasu na zajmowanie się wyglądem budynku.

Nasza interwencja
Na porśbę czytelników sprawą zajęło się Haloursynow.pl. Gdy sześć lat temu na ścianie Galerii
"Metro Bis", tuż przy wejściu do "Biedronki", pojawiły się wulgarne napisy, wówczas administrator
budynku - Włodarzewska S.A. - po naszej interwencji szybko je usunął.
Tym razem na nasz sygnał zareagowała centrala sieci "Biedronka". To właśnie ten sklep jest
największym najemcą w Galerii “Metro Bis” i to jej ściany wyglądają najgorzej.
W odpowiedzi na nasze pytania błyskawicznie obiecano nam zajęcie się oczyszczeniem elewacji
budynku przy al. KEN 85.
W związku z zawartą umową najmu lokalu zwróciliśmy się do syndyka masy upadłości
zarządzającego budynkiem z wezwaniem, gdyż obowiązek ten leży po jego stronie
- poinformowało naszą redakcję biuro prasowe sieci "Biedronka".
Trzeba mieć nadzieję, że ściany i sklepowe witryny szybko przestaną straszyć bazgrołami, a
mieszkańcy bardziej zaangażują się w dbałość o swoje otoczenie.
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