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Szanowni Państwo,  

 

 

 

W Centrum Zdrowia Dziecka leczy się rocznie około 40 tysięcy dzieci z całej Polski. Często 

są to dzieci przewlekle chore, które przebywają w szpitalu od kilku do kilkunastu miesięcy. 

W rezultacie dla tych dzieci szpital staje się w przenośni i dosłownie drugim domem, istotną 

częścią ich życia. Są to mali-wielcy ludzie, którzy mimo wieku dzielnie walczą z chorobą. 

Jednak do odzyskania zdrowia, oprócz medycznej opieki i miłości najbliższych, potrzebują 

także małych radości i namiastki normalnego dzieciństwa. 

 

Naszym wielkim marzeniem było wybudowanie na terenie IPCZD placu zabaw-  

nowoczesnego, bezpiecznego i przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych z gumową 

(amortyzującą upadki), bajecznie kolorową nawierzchnią zawierającą elementy edukacyjne i 

gry terenowe.  Po zapoznaniu się z ofertą do rynku zdecydowaliśmy się na wybór urządzeń 

zabawowych firmy Kompan, albowiem ich zabawki wydały nam się najbardziej kolorowe, 

atrakcyjne dla dzieci i niezniszczalne. Budowę zleciliśmy firmie Kompania Zabaw i bardzo 

sobie tą współpracę chwalimy. Śmiało możemy powiedzieć że nasz plac zabaw stworzyli 

profesjonaliści w każdym calu. Prace przebiegały sprawnie, a realizacja projektu została 

dopracowana w każdym szczególe. Nikt nie ma tak pięknej nawierzchni jak my, ozdobionej 

pszczółkami, kwiatkami, wijąca się rzeczką wśród domków i drzewek. A nas gdy tylko jest 

ładna pogoda cieszą roześmiane buzie dzieci, które w wolnych od zabiegów medycznych 

chwilach, bawią się jak ich zdrowi rówieśnicy, i choć na chwilę zapominają o cierpieniu. 
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