
Razem możeMY 

więcej!

Od początku  także jako firma wspieramy 
działania Związku Ukraińców w Szczecinie. 
Zakupiliśmy potrzebne leki przeciwbólowe, 
leki uspokajające, żele przeciwbólowe, maści 
odkażające do ran, a także różnego rodzaju 
niezbędne opatrunki (bandaże, kompresy 
jałowe, gazy, paski do zamykania ran, opaski 
elastyczne, chusty trójkątne), jak również 
igły, strzykawki, wenflony, zestawy do infuzji 
(zestawy do kroplówki) oraz mleko mody-
fikowane dla noworodków. Dostarczyliśmy 
również koce i latarki z własnych zapasów. 
Wszystkie zakupy przekazaliśmy szcze-
cińskiemu oddziałowi Związku Ukraińców 
w Polsce przy ul. Mickiewicza 45, który 
koordynuje dystrybucję niezbędnych rzeczy 
w Ukrainie. Przekazaliśmy także środki finan-
sowe na zakup 10 niezbędnych w Ukrainie 
agregatów prądotwórczych.

Przed nami długotrwały proces wspierania 
przybywających do naszego miasta Ukraiń-

ców, ale także tych, którzy zostali w swoim 
kraju i potrzebują pomocy. Rozkładamy nasze 
wsparcie w czasie, by sukcesywnie uzupeł-
niać braki magazynowe w miejscach zbiórek. 

Udostępniliśmy uchodźcom z Ukrainy także 
budynek, w którym była siedziba SEC, przy 
ul. Wielkopolskiej. Schronienie znajdzie tam 
łącznie 100 osób. Łóżka polowe, pościel, oraz 
środki czystości i pralki zapewniło Miasto 
Szczecin, my stoły i krzesła.
Do dyspozycji uchodźcy mają pokoje 3-4-5 
i 6 – osobowe, wyposażone w szafki, duże 
szafy, do dyspozycji mają 2 wyposażone 
kuchnie, łazienki z natryskami.
Pracownicy SEC w ramach wolontariatu 
przygotowali obiekt – posprzątali, przygo-
towali pokoje, w obiekcie zainstalowano 
także Internet i Wi-Fi. W miarę pojawiania 
się potrzeb przebywających tam osób, nasza 
Grupa Charytatywna będzie systematycznie 
organizować pomoc.

Nie tak wyobrażaliśmy sobie początek roku i nie o takich ak-
cjach pomocowych chcieliśmy informować. Mamy do czynienia 

z jednym z największych kryzysów humanitarnych w Europie 
od II Wojny Światowej. Nasi sąsiedzi doświadczają niewyobra-

żalnej tragedii i potrzebują pomocy całego świata. Setki tysięcy 
Polaków włączyły się w pomoc uchodźcom przybywającym do 

Polski. Pomagają także nasi pracownicy prywatnie, angażując 
się w różne akcje, przyjmując do swoich domów całe rodziny 

uchodźców. 

Nie rezygnuj  
z ogrzewania  
po zimie

Chociaż sezon grzewczy jeszcze trwa, warto pomyśleć o roz-
wiązaniach na okres przejściowy, po zakończeniu sezonu, gdy 
pogodna zepsuje się w najmniej odpowiednim momencie i z dnia 
na dzień uraczy nas deszczem i chłodem. Gdy gorąca herbata 
nie wystarcza i zaczynamy marzyć o ciepłych kaloryferach. W 
takie dni zamiast decydować się na dogrzewanie urządzeniami 
elektrycznymi lub gazowymi, można po prostu odkręcić zawór 
przy grzejniku. 

Jak to możliwe? 
SEC zapewnia dostawę ciepła o każdej porze 
roku. Oznacza to, że mieszkania, lokale, 
całe budynki mogą być ogrzewane nie tylko 
w sezonie grzewczym, ale przez cały rok. 
Zamiast kończyć definitywnie sezon grzewczy, 
a potem dogrzewać się różnymi zastępczymi 
kosztownymi sposobami, można sprawić by 
ciepło było dostępne zawsze wtedy, gdy go 
potrzebujemy.  Nie oznacza to, że w miesz-
kaniu będzie ciągle ciepło, czy budynki będą 
stale ogrzewane.

W zależności od pogody
Całoroczne dostawy ciepła możliwe są  
dzięki specjalnym urządzeniom instalowanym 
w węzłach cieplnych. Jest to automatyka 
pogodowa, która reguluje dopływ ciepła  
w zależności od temperatur zewnętrznych. 
Gdy temperatura powietrza na zewnątrz 
wzrasta - następuje zatrzymanie dostaw cie-
pła. Natomiast gdy na zewnątrz robi się zimno, 
węzeł automatycznie rozpoczyna ponowną 
dostawę ciepła z temperaturą odpowiednią 
do pogody. O temperaturach granicznych 
decyduje klient. Ustawia się odpowiednio 
automatykę na węźle i gotowe. 

Całoroczna dostępność ciepła to:
• przyjazne ciepło i dobre samopoczucie 

nawet wtedy, gdy za oknem pochmurno 
i wilgotno,

• niezależność od sezonu grzewczego  
- dostawa ciepła następuje automa-
tycznie w zależności od temperatury 
zewnętrznej,

• nieprzerwane poczucie komfortu 
cieplnego - niezależnie od zmian pogody 
i pór roku,

• sucha łazienka, ciepłe i przytulne  
pozostałe pomieszczenia,

• bezpieczny i wygodny sposób  
ogrzewania.

Za uruchomienie usługi dostępności ciepła 
przez cały rok SEC nie pobiera żadnych dodat-
kowych opłat. A pobór ciepła, podobnie jak 
zimą,  rozliczany jest wg faktycznego zużycia. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak 
móc korzystać z dostępności ciepła przez cały 
rok skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta 
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej e-mailem: 
bok@sec.com.pl lub telefonicznie:  
91 450 99 99.


