
 

 

 

 

DZIELNIA SASKA KĘPA 

 

Od 26 maja 2022 roku swoje działanie rozpoczęła Dzielnia Saska Kępa – miejsce, w którym mieszkańcy 

stolicy mogą zostawiać używane rzeczy w dobrym stanie i żywność nadal nadającą się do spożycia. 

Placówka powstała w ramach pilotażowego projektu „Podaj Dalej”, którego celem jest promocja filozofii 

zero waste i ekonomii współdzielenia. 

 

Dzielnia Saska Kępa powstała przy ulicy Berezyńskiej 27. Uruchomiony obiekt na Pradze-Południe jest 

czynny przez pięć dni w tygodniu – od wtorku do piątku w godzinach 17:00-20:00 oraz w soboty w 

godzinach 12:00-16:00. 

 

To pierwsze z ogólnodostępnych warszawskich miejsc, które mają powstać w ramach szerszego 

projektu „Podaj Dalej”, zainicjowanego przez aktywistkę ekologiczną i blogerkę Aretę Szpurę. Jego 

założeniem jest stworzenie w stolicy sieci placówek promujących filozofię zero waste i ekonomię 

współdzielenia. Dzielnia Saska Kępa pozwoli wypracować rozwiązania pomocne w uruchomieniu 

kolejnych podobnych miejsc w innych dzielnicach miasta. 

 

Dzielnia Saska Kępa powstała z troski o środowisko. Umożliwia lokalne wymiany i dzielenie się, 
odpowiadając na powszechną praktykę wyrzucania i marnowania. Niepotrzebne rzeczy mogą w niej 
znaleźć innego użytkownika i zyskać drugie życie. W ten sposób wpływa na ograniczenie nadprodukcji 
towarów, które zbyt szybko zamieniamy w odpady.  
 
Sąsiedzkie wymiany dóbr wszelakich są nie tylko alternatywą dla konsumpcjonizmu. Są również 
pretekstem spotkań mieszkańców i katalizatorem odpowiedzialnej społeczności, dbającej o swoje 
otoczenie. Dzienia należy do sieci warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnych, które oddolnie 
rozwijają postawy obywatelskie i kapitał społeczny.  
 
Do Dzielni można oddać to, czego się nie potrzebuje oraz znaleźć to, czego akurat brakuje. Można w 
niej organizować warsztaty i spotkania dotyczące niemarnowania albo bezpośrednio zaangażować się 
w działania: odbierać żywność, naprawiać rzeczy lub pomóc w codziennej organizacji.  
 
Każdego dnia przyjmujemy średnio 100 kg rzeczy. To ponad dwie tony miesięcznie, które dzięki takim 
miejscom jak Dzielnia, nie trafiają do śmieci i nie zalegają na pawlaczach. Warto wspomnieć, że udaje 
się to osiągnąć w malutkiej przestrzeni (50m2) i działamy niespełna pół roku! Pokazuje to wyraźnie, 
jak bardzo potrzebne są podobne punkty wymian. Oby powstawało ich jak najwiecej!  
 
Dzielnia Saska Kępa to prawdziwy katalizator zmiany systemu, łączący funkcje środowiskowe, 
edukacyjne i społeczne. Pilotażowy projekt ma doprowadzić do wypracowania stabilnego i 
zrównoważonego modelu funkcjonowania ekonomii współdzielenia w mieście.  
 
Dzielnię prowadzą osoby związane z Fundacja Splot Społeczny, realizującą działania w obszarze 
ekonomii cyrkularnej i ekonomii społecznej. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.  
 


