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NAZWA

KONTAKT

EVITY Sp. z o.o. Kornelia
Gniewczyńska
Promotor Robert Robert Palka
Pałka

TELEFON
725 700 700
691687871
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SMSCentral.pl

4

Kancelaria
adw.Anna
695589530
adwokacka
Pawlikowska
adw.Anna
Osoba
prywatna Witold Cholewa 531452988
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E-MAIL

Marcin Kapustka 601 466 265

6

Biały Tulipan
Rękodzieło

Dorota
KowalczukKrzywda

571332201

7

Psycholog

Justyna
Iwanowska

607655266

8

Edu kids

Marta Wróbel

721712669

9

Mobiltech
Klimatyzacja
Zielona Góra

Bartosz Żak

500446454
506016686

Vip.protector@interia.pl

mk@smscentral.pl

annpawlik@poczta.onet.
pl
Witold.cholewa@gmail.c
om

MIEJSCE

OFEROWANA POMOC

UWAGI

RODZAJ

Zielona Góra przewozy taksówkarskie

Ekoenergetyka

cały kraj

Do dyspozycji auto kombi z kierowcą. Oraz
kierowcą kat. B i D

W zależności od potrzeb, nawet cały kraj.
transport
Możliwe godziny również nocne. Cały tydzień.

1. internet dla szpitali (do telemedycyny)
2. kontakt pacjentów z rodziną - urządzenie (tel,
tablet) z dostępem
3. prepaidy dla pracowników medycznych
(używających kart prepaid)
4. przenośne routery wifi z kartą SIM - by
udostępnić internet
całej sali szpitalnej w kwarantannie.
5. radiotelefony dla służb
Pomoc prawna w nagłych przypadkach

ile jest sal dla pacjentów z koronawirusem, komunikacja
które można wyposażyć w routery Wifi i
internet
udostępnić nielimitowany internet dla
kontaktu pacjentów z rodzinami
- ile potrzeba doładowań prepaid na telefony
na kartę, które używają Wasze służby
medyczne
- czy potrzebne są telefony/tablety dla
pacjentów?
adwokat

jedna osoba: kierowca samochodu osobowego
, fotograf, auto ford Galaxy 7 miejsc,
emerytowany oficer Straży Granicznej zarządzanie, logistyka itp.
bialytulipan@onet.pl
Zielona Góra 1/zakupy spożywcze, leki
2/ serca piernikowe czerwone z napisem
dziękuję zapakowane w celofan z kokardką dla
pracowników Służby Zdrowia
just.in.zgora@gmail.com Zielona Góra Interwencja kryzysowa w sytuacjach
stresowych, wsparcie psychologiczne,
konsultacje psychologiczne
Martastefanhela@o2.pl
Zawieź, przywieź, pozamiataj. W razie co,
pytajcie.
mobiltech@onet.pl
Prace techniczne ( adaptacja pomieszczeń,
instalowanie osłon, prace montażowe)
Posiadamy cały sprzęt do prac technicznych .
Duże busy ( transport i przenoszenie sprzętu
medycznego czy też innego) W przypadku
innych tematów również możemy pomóc. Mamy
lub znamy różnych " łebskich" ludzi oraz firmy.
Nasza pomoc oczywiście bezpłatna

transport

Oprócz soboty najbliższej 24h/dobę
Jestem z Cybinki

transport

do 22 marca od 10.00 do 20.00. potem od
16.00 do 20.00

pomoc

Zielona Góra i okolice, po wcześniejszym
uzgodnieniu sms-em, mailem lub przez fb
messenger Justyna Iwanowska Psycholog
Zawsze kiedy jestem ma miejscu.

psycholog

500446454 24/dobę 7/7

pomoc

pomoc

STAN
V

10

AMAKS
INSTALACJE

Grzegorz
Klemens

505086027

biuro@amaksinstalacje.p
l
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osoba prywatna

Magda

504337922

bzdety@interia.pl
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Telkomtech

Przemysław
Redmer
Feniks II Spółka z Anna
o.o.
Komorowska

605145858

Info@telkomtech.pl

Mam kilka krótkofalowek, Busy

603 249 821

Psychoterapia.komorows
ka@gmail.com

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla
Wtorki od g.18, środy od g.18, piątki od g.18, psycholog
personelu medycznego w sytuacji wypalenia,
soboty i niedziele cały dzień. Sesje skype :
wyczerpania emocjonalnego i fizycznego, lęku. psychoterapia.komorowska l ub przez telefon
Nie znam się na wirusach ale znam się na
emocjach, pracuję w nurcie behawioralnopoznawczym, stosuję również pracę z
oddechem, medytacje. Jestem Certyfikowanym
Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.
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osoba prywatna

Ola

516166567

bobinkaj@wp.pl

Chętnie przekaże expres przelewowy do kawy.
Może przyda się pielęgniarkom lub lekarzom.
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Gabinet
Psychoterapii
Magdalena
Białowąs
amb software sp.
z o.o
Towarzystwo
Rozwoju Rodziny

Magdalena
Białowąs

535817977

jasihania2014@gmail.co Gorzów
mzakres
Wielkopolski

Konsultacje psychoterapeuty przez telefon

Szymon
Goniewicz
Joanna DecPietrowska

512584481
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16
17

605219305
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Klub Towarzysko- Maciej
Sportowy
Chamienia
Obrzyce

530532575
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horex.pl sp. z o.o. Tomasz Bryk

604168078
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Vetoquinol Biowet Iwona
Sp. z o.o.
Stankiewicz

603 923 151

Zajmujemy sie montazem,sprzedaza systemow
kominowych,wentylacyjnych, oferujemy uslugi
hydrauliczne.Wykonujemy uslugi spawania,
balustrady.
Zielona Góra Przewóz....zrobienie zakupów

Godziny pracy firmy 7.00-18.00. Generalnie
jesli jest potrzeba pomocy w innych
godzinach sluzymy swoimi zasobami
ludzkimi.

pomoc

pomoc
transport

pomoc

Pomoc psychoterapeutyczna w formie
psycholog
rozmów telefonicznych dla służb medycznych
oraz osób doświadczających skutków
pandemi koronawirusa
sg@ambsoft.pl
Zielona Góra zaopatrzenie, zakupy spożywcze, inne - otwarci IT
pomoc
na różne wsparcie
joanna.dec.zg@gmail.co Zielona Góra 25 sztuk pojemników na odpady medyczne (1L)
higiena
m
ręczniki papierowe w listkach 500 sztuk
prezerwatywy 5000 sztuk
maciejchamienia@poczt Międzyrzecz Witam. W związku z informacja na profilu
higiena
a.onet.pl
Facebook chciałbym siendowiedziec jaka ilość
tkanin na pościele jest potrzebna dla szpitala w
Zielonej Górze?
Być może będziemy mogli przekazać coś w
darowiźnie.
tomasz.bryk@horex.pl Lubuskie
Kremy do rąk nawilżające, Mydło w płynie 500 Całą logistyką zajmie się horex.pl, Możemy higiena
mln - uzupełnienie
wysłać paczki, kurierem, do wskazanych
placówek
iwona.stankiewicz@veto Gorzów
wypożyczenie urządzenia do ozonowania np.
higiena
quinol.com
Wielkopolski karetek;
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EVITY Sp. z o.o. Koordynatorzy

22

Regionalne
Dorota Stelmach 518481041
Centrum Animacji Joanna
510373260
Kultury
Bohuszko
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Osoba prywatna Joanna
Raplewicz

602 48 46 95
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ipcars

607599777

robert.kachnowicz@ipcar Gorzów /
s.pl
Lubuskie

25

Stowarzyszenie Katarzyna
na Rzecz Osób Zielonka
Niepełnosprawny
ch Przystań
Profit Plus Sp. z Piotr Pruchniak
o.o.

693397162

kasiaz9@wp.pl

535127404

profit.plus.spzoo@gmail. Zielona Góra i
com
okolice
kilkadziesiąt
km

Możliwość przygotowania oraz dostawy i
Wszystkie szczegóły mogą być ustalone i
wydania posiłków w ilość kilkuset dziennie.
zgodne z potr zebami odbiorcy.
Dysponujemy wyposażeniem, doświadczonym
personelem oraz środkami transportu.
Posiłki mogą być w o pakowaniach zbiorczych
(termosy) lub jednorazowych.
Posiłki mogą być wyprodukowane z surowca
powierzonego przez zleceniodawcę lub
zakupionego przez nas po ustaleniu szczegółów
zlecenia

gastronomia
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ADT Winiarczyk
Slawomir

Winiarczyk
Sławomir

509018327

adt@adtelectronic.com

Lubuskie

higiena
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RAC Systems

Piotr Pardej

507043159

piotr.p@racsystems.pl

Lubuskie

Pomoc w bezposrednim imporcie z Chin
maseczek
Oraz kombinezonow ochronnych
Drukowanie uchwytów do przyłbic. Pierwsze
Firma wykonuje również wszelkiego rodzaju
sztuki będziemy mogli dostarczyć jeszcze w tym instalacje, więcej na stronie
tygodniu.
www.racsystems.pl Oferują pomoc,
wykorzystując wiedzę oraz zasoby firmy.
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Robert
Kachnowicz

515307877
515307268
515307509

marcel.kolpaczek@evity. Zielona Góra Korporacja taksówkarska EVITY Electric Taxi
pl
oferuje pomoc zielonogórskim Seniorom.
Wystarczy, że osoby starsze zadzwonią pod
wskazany numer telefonu, a kierowca pojedzie
bezpłatnie do apteki i zrealizuje receptę. Co
trzeba zrobić by skorzystać z tej pomocy?
Wystarczy zadzwonić do jednego z
koordynatorów na poniżej podane numery
telefonu: Koordynatorzy EVITY Electric Taxi:
515307877, 515307268, 515307509
Zielona Góra Regionalne Centrum Animacji Kultury posiada
jeden namiot o wymiarach 3x6 m i 4 namioty
3x3m wys. użykowa 2,25m , w szczycie max
3.70m.
joanna.raplewicz@gmail.
Do tej pory gotowaliśmy charytatywnie dla
com
Oiomu. W obrębie gastronomi.

Można również kontaktować się
transport
bezpośrednio ze Sztabem Kryzysowym: 693
890 564, 728 929 933 Kierowcy zrealizują
receptę, następnie bezpłatnie przywiozą leki
na wskazany adres. Akcją objęta jest cała
Zielona Góra i na razie działa do 29 marca.
Realizacja zamówień obywa się w godzinach
pracy aptek

sekretariat@rcak.pl

Powiat
nowosolski

Mogę przekazać samochód lub samochody (
osobowy lub dostawczy ) do rozwożenia
materiałów potrzebnych do szpitali itp.
Będziemy szyć maseczki, możemy także
pomagać w nauce lub osobom starszym.

namioty

Potrzebujemy wykaz osób samotnych,
starszych lub potrzebujących ? Gdzie
możemy wozić posiłki?

gastronomia

brak - auto mozemy przekazać dowolnej
osobie ( sprawdzonej przez nas )

transport

higiena

higiena
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Lubuski Ośrodek Marta Kowalska 506218844
Wsparcia
Ekonomii
Społecznej

m.kowalska@lowes.lubu lubuskie
skie.org.pl

dysponujemy halą namiotową o wymiarach 10 x
30 metrów. Biała, dach, ściany. Nadaje się na
magazyn itp.
- krzesła typu konferencyjnego (miękkie,
wyściełane) - 70 sztuk
- podest sceniczny o wymiarach: 7 modułów 2x1
m.
- nagłośnienie sceniczne - 2 duże kolumny,
końcówka mocy i mikser o mocy 1100 W.
- nagłośnienie mobilne w postaci tzw. boomboxa
- głośnik na kółkach z mikrofonem
- tzw. szczekaczki (megafony uliczne) na baterie
- 2 szt
Dodatkowo współpracujące z nami organizacje
pozarządowe mogą udostępnić:.
- ławy i stoły drewniane - 9 kompletów (stół + 2
ławy)
- namioty szybkorozkładalne: 4 s zt. 6x3 m + 1
szt. 3x3 m
- stoły drewniane o wymiarach 1x1 m. - 10 szt.
- krzesła drewniane - 50 szt.
oraz transport ww sprzętów.
W swojej siedzibie w Gorzowie Wlkp. przy ul.
Przemysłowej 53 (centrum miasta)
dysponujemy dużym parkingiem na około 40
samochodów.
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PC Soft
Systemy
Teleinforma
tyczne

505026363

jan.witko@pcsoft.com.pl Lubuskie

bezpłatne rozwiązanie - w ramach usług
W pierwszym miesiącu dla 25 użytkowników komunikacja
chmurowych Microsoft - umożliwia zdalną
– ewentualne wydłużenie do 1000
internet
pracę. Narzędzie ( do wirtualnych zgromadzeń, użytkowników.
pracy grupowej z dostępem do dokumentów,
narad, konsultacji, nauki, … ) to usługa online
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Okręgowa Rada Anna
Adwokacka w
Pawlikowska
Zielonej Gorze

695589530

annpawlik@poczta.onet. Lubuskie
pl

gotowość udzielania pomocy prawnej i wsparcia Deklarujemy udzielanie tej pomocy w formie
pracownikom służby zdrowia w związku z
telefonicznej i drogą elektroniczną.
zaistniała sytuacja epidemiczna i jej skutkami w
sferze Państwa praw i obowiązków.
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Jan Witko

Pozostajemy do dyspozycji cały czas.
pomoc
Dysponujemy kadrą, która posiada
kompetencje, aby wykonywać prace
administracyjne (np. poszukiwać i udzielać
informacji, kierować do właściwych instytucji) i
obsługę online zgodnie z potrzebami.

adwokat
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