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Wybierz polecenie zapłaty i zyskaj szansę na wygranie 100 GBP!  

Od czasu wprowadzenia oferty polecenia zapłaty wielu naszych lokatorów wygrało kupony 
zakupowe o wartości 100 GBP – tylko w zamian za wybranie tej formy płatności!  

Usługa polecenia zapłaty to prosta i wygodna forma dokonywania płatności za rachunki, w 
tym czynsz. Płatności pobierane są automatycznie – tygodniowo lub miesięcznie – w 
wybranym terminie, dzięki czemu nie trzeba się martwić o pojawienie się zaległości za 
niezapłacone rachunki. Po ustawieniu polecenia zapłaty, możesz mieć spokojną głowę, 
wiedząc, że nie zapomnisz o zapłaceniu ważnych rachunków. 

Państwo Laight z Stirchley byli pierwszymi zwycięzcami naszej kampanii promocyjnej w tym 
roku: „Byliśmy bardzo zaskoczeni wygraną! Widzieliśmy artykuł w „Trust Talks”, ale nawet 
nie myśleliśmy o wygranej, więc jesteśmy bardzo zadowoleni!”  
 
Państwo Bradley-Powell, marcowi zwycięzcy promocji, zawsze płacą czynsz i rachunki, 
korzystając z polecenia zapłaty: „Jest super, nie musimy się martwić, że zapomnimy o 
opłacie, bo wszystko odbywa się automatycznie.”  

 

Pani Spindley a Donnington, zwyciężczyni losowania w lutym, powiedziała, że płatność 
poleceniem zleconym to „pestka”. „Zawsze płacimy czynsz poleceniem zleconym, to takie 
proste.”  
 
Polecenie zapłaty jest rozwiązaniem dla każdego, więc dlaczego nie przyłączyć się do 54,7% 
naszych lokatorów, którzy już korzystają z polecenia zapłaty? Jeśli są Państwo 
zainteresowani zmianą formy płatności, prosimy o kontakt z lokalnym biurem lub pod 
telefonem 01952 217100, aby zdobyć szansę pojawienia się w kolejnej edycji „Trust Talks” i 
wygrania 100 GBP!  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pamiętaj o przykryciu grilla i mebli ogrodowych  

Ubezpieczenie mienia oferowane przez nasz Fundusz gwarantuje spokój, dzięki czemu nasi 
lokatorzy mogą cieszyć się latem, nie martwiąc się o konieczność wymiany wyposażenia 
mieszkań w przypadku powodzi, pożaru lub włamania.  

W odróżnieniu od innych polis nasze ubezpieczenie zawartości mieszkania nie wymaga 
opłaty udziału własnego. Ponad 1400 naszych lokatorów wybrało nasze ubezpieczenie 
mienia, które jest dostępne wyłącznie dla lokatorów Funduszu. Oto kilka z powodów:  

• za jedyne 23 pensy za tydzień można dodać ubezpieczenie od szkody przypadkowej, 



• przypisana osoba w The Wrekin Housing Trust, która pomoże w przypadku pytań, 

• konto bankowe nie jest wymagane, ponieważ dostępne są różne formy płatności składek, 

• możliwość rozłożenia kosztu ubezpieczenia na cały rok bez dodatkowej opłaty oraz 
tygodniowe, dwutygodniowe i miesięczne składki za pomocą polecenia zleconego. 

Aby otrzymać wycenę i formularz wniosku, prosimy skontaktować się z Tomem Gregorym 
pod numerem telefonu 01952 217046, odwiedzić nasze biuro lub witrynę 
www.wrekinhousingtrust.org.uk.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Masz problem ze zrozumieniem zmian świadczeń socjalnych?  

Ciągłe zmiany w zakresie świadczeń socjalnych sprawiają, że nie zawsze wiemy, jakie 
świadczenia nam przysługują.  

Przy współpracy z The Shropshire Housing Alliance nasze zespoły specjalistów służą pomocą 
w zakresie planowania budżetu, zaległości, tańszego gazu i prądu, oraz pomogą radzić sobie 
ze zmianami w reformie świadczeń socjalnych oraz udzielą porad ogólnych.  

Zespoły mogą sprawdzić, o jakie świadczenia można się starać, zrobić stosowane obliczenia 
w przypadku planowanej zmiany pracy, pomóc zaplanować budżet i nie tylko!  

Aby się z nami skontaktować, prosimy dzwonić pod numer 01952 217234 lub odwiedzić 
witrynę www.shalliance.co.uk, aby uzyskać więcej informacji.  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wspólna praca, aby stworzyć lepsze szanse dla wszystkich  

Cieszymy się, że możemy wziąć udział w programie Building Better Opportunities (BBO), 
sponsorowanym przez Big Lottery Fund oraz European Social Fund. BBO inwestuje w lokalne 
projekty zwalczające przyczyny biedy, promujące integrację społeczną oraz napędzanie i 
rozwój lokalnego rynku pracy.  

Projekt BBO w Shropshire otrzymał 3,3 mln GBP na pomoc mieszkańcom, których sytuacja 
uległa pogorszeniu po wprowadzeniu zmian w zakresie świadczeń, w powrocie do pracy.  

Callie McDonald jest specjalistą ds. najmu w The Shropshire Housing Alliance, która 
zapewnia indywidualne, elastyczne porady i wskazówki lokatorom powyżej 19. roku życia w 
Telford, Wrekin i Shropshire, którzy chcieliby poprawić swoje szanse zatrudnienia, znaleźć 
staż zawodowy czy rozpocząć szkolenie lub pracę. 



Aby znaleźć więcej informacji na temat projektu, prosimy skontaktować się z Callie, pisząc 
na adres e-mail BBO@shalliance.org.uk lub wysyłając wiadomość 07816510257, na początku 
wiadomości wpisując BBO, a następnie podając imię i nazwisko. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Potrzebujesz pomocy przy remoncie? Nasz zespół HandyHelp chętnie pomoże!  

Od malowania po składanie mebli, od prac ogrodowych po wywóz śmieci; nasz zespół 
HandyHelp zajmie się wszystkim!  

Usługa została uruchomiona w zeszłym roku i oferuje godne zaufania usługi wysokiej jakości 
w wykonaniu naszych własnych profesjonalnych, miłych  i doświadczonych  specjalistów. 
Usługa nie zastępuje standardowego pakietu napraw, ale oferuje dodatkowe usługi 
remontowe w konkurencyjnej cenie.  

Możemy użyć materiałów klienta lub nabyć potrzebne materiały w przystępnej cenie (np. 
podłogi lub farby).  

Nie ważne, czy jest to jednorazowe zlecenie, typu montaż piekarnika, czy regularne usługi, 
np. utrzymanie ogrodu. Usługa jest dostępna dla wszystkich, nie tylko lokatorów, więc 
poinformuj znajomych i rodzinę! Ogólne prace naprawcze czy konserwacja urządzeń 
gazowych mogą być przeprowadzane dla mieszkańców nie będących naszymi najemcami, 
wystarczy, że się z nami skontaktują.  

Oto kilka przykładów dostępnych usług:  

Utrzymanie ogrodu: przycinanie żywopłotu, koszenie trawy, przycinanie drzew, tarasy, 
ścieżki, odchwaszczanie, architektura krajobrazu i wiele innych.  

Prace remontowe: montaż półek, karniszy i poręczy, malowanie, kładzenie podłogi, 
montaż/demontaż kuchenki gazowej lub elektrycznej.  

 „Chciałam tylko powiedzieć, że jestem pod wrażeniem jakości pracy Iana i Sama. Przez cały 
proces byli profesjonalni, uprzejmi i trzymali porządek.” Pani Boland  

Oferujemy naszym lokatorom fantastyczny rabat 20% na wszystkie zlecenia złożone do 31 
sierpnia! 

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług HandyHelp i oferowanych przez nich usług, 
prosimy odwiedzić witrynę www.trustedhandyhelp.org.uk lub zadzwonić pod numer 01952 
217200. Aby zgłosić pozostałe naprawy, należy dzwonić pod numer 01952 217217, a nasz 
pracownik przyjdzie jeszcze tego samego dnia.  
……………………………………………………………………………………………… 
 
Nowa usługa tekstowa dla lokatorów mieszkań  
 
Zapraszamy lokatorów naszych mieszkań o przekazanie nam swoich opinii na temat 
oferowanych przez nas usług komunalnych w bloku.  



Wszelkie informacje na temat usług porządkowych w budynku czy utrzymania otaczających 
go terenów można przekazać, wysyłając krótką wiadomość tekstową. Prosimy wysłać 
wiadomość ze słowem „CLEAN” lub „GROUNDS” na numer 07816510282* łącznie ze swoim 
komentarzem. Czekamy na Państwa wiadomości!  

 
*Prosimy pamiętać, że podany numer może być użyty jedynie w tym celu. W przypadku 
innych pytań  prosimy o kontakt pod numerem 01952 217100.  

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dzwoń o każdej porze!  
 
Pamiętaj, że można do nas dzwonić, aby zgłosić awarię przez całą dobę; w dzień lub w nocy!  

Elastyczna usługa napraw tego samego dnia oznacza, że nasi pracownicy mogą dokonać 
naprawy podczas wczesnych godzin wieczornych, pod warunkiem, że jest to bezpieczne i 
stosowne. Na przykład, nie byłoby stosowne przeprowadzenie prac naprawczych na dachu 
w godzinach wieczornych, ale nie byłoby problemu z wymianą uszczelki w kranie o tej porze.  

Aby zgłosić awarię można dzwonić na naszą linię napraw, nawet w godzinach wieczornych: 
01952 217217.  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nasze pierwsze domy modułowe – już wkrótce!  
 
Obecnie odbywa się montaż czteropokojowych domów modułowych przy ulicy Gordon Road 
w Trench w Telford.  

Domy o powierzchni 70 m2 zostały zbudowane w fabryce i przetransportowane 
samochodem ciężarowym do Trench. Ich montaż zajął zaledwie kilka dni. Testujemy właśnie 
czas budowy, jakość i zadowolenie mieszkańców z domów zanim zbudujemy więcej w 
przyszłości.  

Dyrektor ds. nieruchomości Funduszu David Hall powiedział: „Jesteśmy bardzo 
podekscytowani tymi innowacyjnymi domami. Postanowiliśmy zainwestować w te wysokiej 
jakości budynki, ponieważ wiąże się z nimi wiele korzyści: są energooszczędne, opłacalne, a 
ich budowa i montaż zajmują 70% mniej czasu niż w przypadku tradycyjnego domu.”  

Domy będą miały układ tradycyjnego domu oraz wyznaczone miejsca parkingowe oraz 
ogród z przodu i tyłu domu. Na parterze będzie znajdował się pokój dzienny, nowoczesna 
kuchnia z jadalnią oraz toaleta, a na górze jedna duża i jedna mniejsza sypialnia i duża 
łazienka.  

Na osiedlu znajdą się również niedrogie domy tradycyjne. Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej witryny lub kontakt z biurem w Donnington, aby uzyskać więcej informacji.  



…………………………………………………………… 
 
Wystawa upamiętniająca Haybridge Hall  
 
Jak już Państwo wiedzą nasz ekscytujący projekt przemiany Haybridge Hall w dziesięć 
apartamentów dla starszych osób jest obecnie w trakcie realizacji. Projekt łączy w sobie 
dziedzictwo budynku oraz nowe możliwości mieszkalne. 
 
Dyrektor ds. nieruchomości David Hall powiedział: „Nasze plany obejmują częściową 
rozbiórkę dawnego budynku, zachowując bardzo popularną, oryginalną fasadę budynku. 
Gdy tylko będzie to możliwe, chcielibyśmy zachować oryginalny charakter budynku i 
wkomponować go w nowy projekt, aby zachować ciekawy, tradycyjny wygląd.” 
 
Jeśli mają Państwo zachowane wspomnienia lub zdjęcia związane z Haybridge Hall w Hadley, 
prosimy o kontakt. Po ukończeniu prac zamierzamy stworzyć wystawę pamiątkową dla 
mieszkańców i gości. Prosimy o przesłanie zdjęć i opowieści na adres 
trust.talks@wrekinhousingtrust.org.uk  
…………………………………………………………………………… 
 
Nowy program Shrewsbury ShireLiving wszedł w życie! 
 
Kompleks mieszkalny Withywood, który powstał w ramach programu  Shireliving w 
Shrewsbury, został oficjalnie otwarty w maju, a kolejne obiekty Ashwood w Oswestry i The 
Coppice w Bicton w Shrewsbury zostaną otwarte już wkrótce. 

Thelma Traveller, która właśnie wprowadziła się do Withywood, powiedziała: „Jest tu 
pięknie. Personel jest po prostu cudowny. Cieszę się, że mieszkam blisko córki, ale jestem od 
niej zupełnie niezależna. Lubimy się spotykać i wychodzić na lunch, ale mogę też wziąć 
autobus do centrum i załatwić swoje sprawy. Masz tu tyle prywatności, ile potrzebujesz, ale 
także możesz spotykać się z sąsiadami podczas imprez towarzyskich. Dobrze wiedzieć, że 
gdyby coś się stało, zawsze jest ktoś na miejscu, aby pomóc i dobrze też mieć dostępną 
opiekę i wsparcie, gdybym potrzebowała w przyszłości.” 

 

ShireLiving oferuje spokojne życie na emeryturze osobom powyżej 55. roku życia. Więcej 
informacji na temat łatwych w utrzymaniu mieszkań, opieki całodobowego personelu, życia 
towarzyskiego i wielu innych usług można znaleźć w witrynie www.shireliving.co.uk lub 
dzwoniąc pod numer 0800 023 2244. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Nie budujemy tylko domów dla ludzi! 
 



Uwzględnienie domków dla zwierząt w projektach naszych nowych domów stanowi 
niezwykle ważny element naszego programu rozwojowego. Pomaga nam to chronić 
środowisko naturalne, co z kolei wspomaga konserwację lokalnej flory i fauny.  
 
Sadzenie dodatkowych drzew i krzewów pomaga ptakom, nietoperzom, jeżom i owadom 
zasiedlić swoje nowe domy. Te miniaturowe domki nie tylko dają zwierzętom bezpieczne 
miejsce do mieszkania; są niezwykle interesujące dla mieszkańców i lokalnej społeczności.  

Wspólnie z naszym wieloletnim partnerami KRM i Danescourt zainstalowaliśmy pięć 
domków dla ptaków w trzech domach w Dawley. Andy Middle z zespołu zarządzającego 
kapitałem mieszka w Dawley od urodzenia i zorganizował wykonanie prac, gdy patrzył na 
przylatujące i odlatujące jerzyki. „Dwuspadowe dachy na budynkach zostały wymienione  
podczas migracji ptaków, więc nie miały dostępu do swoich gniazd. Udało nam się 
zamontować nowe domki przed ich powrotem z Afryki!”  
…………………………………………………………………….. 
 
Rodzinne wspomnienia w dawnej fabryce  
 
Na początku roku zakończyliśmy pierwszy etap budowy naszych domów w Leek; naszego 
pierwszego projektu w regionie Staffordshire Moorlands.  

Domy zostały wybudowane w miejscu dawnej fabryki włókienniczej. Miejsce było 
opuszczone przez wiele lat i zaczynało budzić obawy w zakresie bezpieczeństwa osób 
mieszkających w pobliżu, dlatego cieszymy się, że Fundusz podjął się przebudowy zakładu i 
sprawił, że miejsce nie stanowi zagrożenia dla przyszłych pokoleń.  

Państwo Stone wprowadzili się do jednego z nowych domów w Leek na początku tego roku. 
Dla pana Stone’a ta przeprowadzka była szczególnie wyjątkowa, ponieważ jego babka 
pracowała w fabryce, która stała tu jeszcze trzy lata temu:  

„Byłem bardzo młody, gdy tu pracowała, ale miło, że to miejsce mi o niej przypomina za 
każdym razem gdy przekraczam próg domu.”  
…………………………………………………………………………………………… 
 
Najnowsze wiadomości z Panelu lokatorów  
 
Panel lokatorów miał bardzo wiele pracy od czasu ostatniej edycji „Trust Talks”. Nie tylko 
jego członkowie byli zajęci udoskonalaniem strategii w zakresie równowagi środowiskowej i 
redukcji emisji węgla, ale także pracami nad nową konstytucją Panelu lokatorów.  

Wybory zostały zniesione, co oznacza, że lokatorzy nie będą już otrzymywać kart do 
głosowania, aby oddać głos na nowych członków.  W zamian osoby chętne do przyłączenia 
się do Panelu lokatorów powinny skontaktować się z Davidem Lewisem pod 
numerem 01952 217181 lub pisząc na adres e-mail getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk. 

mailto:getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk


Członkowie Panelu lokatorów reprezentują wszystkich mieszkańców i mogą wyrażać swoją 
opinię na temat strategii i usług, pracując z Funduszem, aby pomóc od początku poprawić 
oferowane usługi.  

Klienci ze stosownymi umiejętnościami i doświadczeniem mogą pracować z Funduszem na 
poziomie strategicznym. Steve Jones, prezes funduszu The Wrekin Housing Trust, 
uczestniczył w ostatnim czasie w spotkaniu Panelu i uznał je za bardzo pouczające. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Ekscytujące możliwości dla studentów 

Nasza nowo nawiązana współpraca z Grupą Shrewsbury Colleges znaczy, że razem 
dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwości wolontariatu, stażu zawodowego, 
warsztatów w zakresie rozmowy kwalifikacyjnej dla studentów Shrewsbury College oraz 
członków lokalnej społeczności, a także klientów Grupy Wrekin Housing.  

Ze względu na różnorodność Grupy The Wrekin Housing, w której skład wchodzi Fundusz, 
Choices, Reviive, The Furniture Scheme i Shropshire Housing Alliance, inicjatywa oferuje 
szeroki wachlarz ciekawych możliwości: od stanowisk konserwatorskich i rzemieślniczych po 
prace biurowe.  

David Wells, dyrektor ds. usług operacyjnych w The Wrekin Housing Trust, powiedział: „Ta 
współpraca to wspaniała szansa, aby pomóc młodym ludziom zaistnieć na rynku pracy, 
ponieważ oferujemy staże zawodowe, 12-miesięczny staż zawodowy i szkolenia zawodowe, 
a także wolontariat.” 
 
... otrzymuj zawiadomienia o ofertach pracy! Nasz nowy portal o ofertach pracy w Grupie 
pozwała zarejestrować się, aby otrzymywać zawiadomienia e-mail, gdy pojawi się oferta. 
Można otrzymywać zawiadomienia w wielu kategoriach: od stanowisk kierowniczych po 
praktyki zawodowe, od prac w gastronomii po wolontariat.  

Prosimy zarejestrować się na stronie https://www.wrekinhousinggroup.org.uk/jobs, aby 
otrzymywać wiadomości o najnowszych ofertach pracy!  

………………………………………………………………………………. 


