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Zapraszamy do lektury nowego wydania Trust Talks – Zima 2015 
… 
 

Płatność na Twój sposób  
 

Niedawno zapytaliśmy naszych lokatorów o to, jak chcieliby opłacać swój czynsz. Idąc w ślad 
za Waszymi sugestiami, wprowadziliśmy nowy system, jeszcze bardziej ułatwiający płatności 
online, co pozwoli Wam opłacić czynsz w wygodny sposób, o każdej porze.  

 

Płatności można dokonywać na naszej stronie, za pomocą bezpiecznego systemu, który 

oznacza możliwość płatności poza godzinami pracy biura, w sposób wygodniejszy niż 

kiedykolwiek.  

Nie będzie już konieczności rejestracji na AllPay – wystarczy mieć pod ręką kartę wynajmu i 

metodę płatności. Łatwizna!  

Nowe rozwiązanie uzupełnia dotychczasowe metody płatności, takie jak polecenie zapłaty, 

zlecenie stałe, płatność przez infolinię czy kartę płatniczą. 

Nowy system już działa i można z niego korzystać, wchodząc na stronę 

www.wrekinhousingtrust.org.uk 

… 
Rozwój domów dla wszystkich 

Każdy znajdzie coś dla siebie w naszych nowo wybudowanych domach. Nieważne, czy 

szukasz mniejszego lokum, czy może potrzebujesz trochę dodatkowej pomocy – zobacz, co 

możemy zaoferować. 

ShireLiving – Żyj według własnych wyborów 

Nasze osiedla ShireLiving z dodatkową opieką przeznaczone są głównie dla osób powyżej 55 

r.ż., które chcą prowadzić samodzielne życie, ale wymagają dodatkowego wsparcia i 

pewności, że w każdej chwili mogą liczyć na pomoc. Osiedla ShireLiving w Shropshire i 

Staffordshire zapewniają wparcie i pomoc na miejscu, a na ich terenie znajdują się takie 

miejsca jak restauracje, krajobrazowe ogrody, a nawet zewnętrzne siłownie! Niektóre z 

miejsc otwarte są również dla osób z zewnątrz, tworząc prawdziwą atmosferę wspólnoty. 

Odwiedź www.shireliving.co.uk lub zadzwoń pod 0800 023 2244. 

 

Ograniczona własność i schemat InReach  

Oferujemy wiele lokali z prawem ograniczonej własności w licznych lokalizacjach, dając 
Tobie, Twoim dzieciom i wnukom szansę na posiadanie własnego domu. Możesz także 
znaleźć lokal za pomocą schematu InReach, który pozwala naszym klientom na 

http://www.wrekinhousingtrust.org.uk/
http://www.shireliving.co.uk/
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wynajmowanie domu, jednocześnie oszczędzając pieniądze na depozyt, który pozwoli im 
kupić część posiadłości. 

Odwiedź naszą stronę i przejdź do sekcji “Find a home” (pol. znajdź dom), aby zobaczyć 

dostępne lokale, lub wyślij maila na adres charlotte.hayward-

prince@wrekinhousingtrust.org.uk, by uzyskać więcej informacji. 

Nowe domy parterowe, rodzinne i apartamenty 

Ciągle budujemy nowe domy, aby zaspokoić zapotrzebowanie mieszkaniowe. Dotyczy to 

zarówno domów parterowych, apartamentów oraz domów mających od jednej do czterech 

sypialni, zapewniając dach nad głową tylu osobom, na ile to możliwe – tym, którzy szukają 

domu na początek lub chcą się przeprowadzić do mniejszego miejsca ze względu na podatek 

sypialniany, czy tym z powiększającą się rodziną, którzy potrzebują więcej miejsca oraz 

ogrodu. Odwiedź sekcję ‘Find a home’ (pol. znajdź dom) na naszej stronie, aby dowiedzieć 

się więcej. 

Nasz plan rozwoju na lata 2014–2018 zakłada budowę ponad 2000 nowych domów, 

tworząc ponad 4000 miejsc pracy, w tym przynajmniej 200 praktyk zawodowych w 

budownictwie. Budowa tych domów wesprze lokalne przedsiębiorstwa i przyniesie 

gospodarce prawie pół miliarda funtów. 

… 

Szukanie idealnych prezentów sprawia, że doskwiera Ci brak pieniędzy? 

W okresie świątecznym perspektywa pożyczania pieniędzy, aby święta były wyjątkowe dla 

Twojej rodziny i przyjaciół, jest kusząca.  

Mimo że nie musisz wydawać mnóstwa pieniędzy, aby spędzić piękny czas ze swoimi 

ukochanymi, możesz odczuwać napięcie związane ze znalezieniem idealnych prezentów. 

Jeżeli faktycznie uważasz, że tej zimy przyda Ci się trochę dodatkowej gotówki, to pamiętaj, 

że ważne jest branie pożyczek na korzystnych warunkach, które pozwolą na ich spłatę.  

Tak zwane chwilówki czy szybkie pożyczki gotówkowe bez wychodzenia w domu nie są 

najlepszym sposobem na pożyczanie pieniędzy, ponieważ mogą okazać się bardzo drogie, a 

nielegalni pożyczkodawcy czy lichwiarze często uciekają się do grożenia przemocą, aby 

zmusić ludzi do zwrotu o wiele większej sumy od tej, którą pożyczyli i na którą ich stać. Jeżeli 

jesteś świadkiem nielegalnego pożyczania pieniędzy lub ofiarą lichwiarza, możesz dokonać 

anonimowego zgłoszenia, dzwoniąc pod numer 0300 555 2222 lub wysyłając SMS o treści 

LOAN SHARK pod numer 60003. 

Na rynku funkcjonują inni pożyczkodawcy, którzy oferują lepsze usługi, na przykład 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Na terenie Telford, Shropshire i Staffordshire 

jest wiele instytucji, które oferują niskooprocentowane pożyczki dla lokatorów. 

mailto:charlotte.hayward-prince@wrekinhousingtrust.org.uk
mailto:charlotte.hayward-prince@wrekinhousingtrust.org.uk
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Just Credit Union dostępne jest dla osób mieszkających i pracujących w Shropshire. Dowiedz 

się więcej www.justcreditunion.org lub zadzwoń pod 01743 252325.  

Jeżeli mieszkasz w Staffordshire, Credit Union Staffordshire może udzielić Ci wiele 

informacji na temat elastycznych i wygodnych pożyczek. Dowiedz się więcej na 

www.staffscu.co.uk lub zadzwoń pod 0845 224 1215.  

Aby dowiedzieć się więcej o pożyczaniu pieniędzy i o planowaniu wydatków, skontaktuj się z 

naszymi zespołami doradczymi, dzwoniąc pod numer 01952 217234 lub wysyłając maila na 

adres money.matters@wrekinhousingtrust.org.uk 

… 
Wskazówki na zimę 

Nie marznij i oszczędzaj pieniądze… 

Znowu nadszedł ten czas, gdy na zewnątrz robi się zimno, a Ty chcesz mieć ciepły dom. Mróz 

może zepsuć Twoje ogrzewanie, ale poniżej znajdziesz kilka porad, które mogą Ci pomóc: 

 Spróbuj utrzymywać ogrzewanie na średniej temperaturze w ciągu dnia, zamiast 
ustawiać wyższą temperaturę wieczorami; utrzymuj stałą temperaturę w domu, co 
skróci czas ogrzewania. Takie rozwiązanie jest tańsze i zapobiega zamarzaniu rur.  

 Jeżeli jesteś cały dzień poza domem lub zamierzasz go spędzić w łóżku, zmniejsz 
ogrzewanie zamiast je wyłączać.  

 Upewnij się, że wszystkie zawory przy kaloryferach są otwarte, aby w całym domu 
panowała ta sama temperatura – pozwoli to uniknąć wilgoci i chłodnych miejsc.  

To również czas, w którym wielu z nas nagle zauważy, że w naszym domu skrapla się 
woda. Można łatwo temu zapobiec, przestrzegając poniższych wskazówek:  
 

 Nie rozwieszaj prania na kaloryferach, wieszaj je na dworze lub na suszarkach do 
prania.  

 Jeżeli posiadasz suszarkę bębnową, upewnij się, że jest dobrze wentylowana.  

 Używaj pokrywek podczas gotowania.  

 Gdy gotujesz, bierzesz prysznic lub kąpiel, zamknij drzwi do innych pomieszczeń i 
upewnij się, że uruchomiona została wentylacja. 

 W suche dni wietrz swój dom, otwierając okna lub nawiewniki.  

Odwiedź naszą stronę, aby znaleźć jeszcze więcej wskazówek i porad na temat tego, jak czuć 

się bezpiecznie i komfortowo tej zimy.  

… 

Zimowe naprawy 

Przy naprawdę ekstremalnej pogodzie może się zdarzyć, że ograniczymy realizację zgłoszeń 
naprawy, aby upewnić się, że mamy do czynienia tylko z sytuacjami awaryjnymi, w 

mailto:money.matters@wrekinhousingtrust.org.uk
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szczególności takimi, które dotyczą naszych bardziej narażonych lokatorów. Jeżeli dojdzie to 
takiej sytuacji, poinformują Was o tym wiadomości nagrane na infolinii. 

Proszę również pamiętać, że lokatorzy, którzy naruszają postanowienia umowne (np. mają 
zaległości w czynszu), mogą utracić możliwość skorzystania z usługi naprawy tego samego 
dnia, jeżeli naprawa dotyczy sytuacji rutynowych. Dlatego konieczne jest, aby opłacać czynsz 
na czas. Jeżeli rzeczywiście masz problemy z płatnościami, skontaktuj się ze swoim 
koordynatorem mieszkaniowym (ang. Housing Executive), który z chęcią z Tobą 
porozmawia. 

… 
W te święta zadbaj o bezpieczeństwo Twojej rodziny 

Dekorowanie domu na święta jest jedną z najprzyjemniejszych i najbardziej ekscytujących 

rzeczy o tej porze roku. Ważne jest jednak, abyście Ty i Twoja rodzina byli bezpieczni, gdy 

przygotowujecie dom na święta. Poniżej znajdziesz kilka porad, które pozwolą Ci zachować 

bezpieczeństwo. 

 Upewnij się, że świąteczne lampki są zgodne z brytyjskimi standardami 
bezpieczeństwa, sprawdzając logo. Jeżeli dekorujesz dom na zewnątrz, pamiętaj o 
zastosowaniu zabezpieczenia, które pozwoli Ci natychmiast wyłączyć prąd.  

 Nie stawiaj świeczek obok choinki, mebli lub zasłon oraz trzymaj wszelkie świeczki, 
zapalniczki i zapałki z dala od dzieci.  

 Zawsze wyłączaj świąteczne lampki i inne urządzenia elektryczne, gdy nie są używane 
lub nadzorowane, oraz gdy idziesz spać. Dzięki temu będziesz bezpieczny, a także 
obniżysz rachunki za prąd!  

 
I pamiętaj…  

Sprawdzaj detektory dymu raz w tygodniu, aby być pewnym, że działają prawidłowo, co 
pozwoli Tobie i Twojej rodzinie na wydostanie się z domu w razie pożaru (ostatnie badania 
pokazują, że alarmy przeciwpożarowe mogą nie obudzić dzieci w czasie pożaru, więc może 
się zdarzyć, że sam będziesz musiał to zrobić). Montujemy i testujemy detektory dymu we 
wszystkich naszych lokalach; jeżeli coś Cię niepokoi, skontaktuj się ze swoim koordynatorem 
mieszkaniowym (ang. Housing Executive). Jeżeli mieszkasz w mieszkaniu, upewnij się, że 
znasz plan ewakuacji budynku. 

Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać poradę, zadzwoń pod numer 01952 217100 i poproś o 
kontakt z Zespołem ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (ang. Health and Safety team). 

… 

Tej zimy oszczędzaj na rachunkach 

Zimowe rachunki za prąd mogą być prawdziwym zmartwieniem. Przyjazna obsługa w 
EnergyExtra może zapewnić spokój ducha, odwiedzając Twój dom i upewniając się, że 
korzystasz z najlepszej oferty, dopasowanej do Twoich potrzeb – i to za darmo. 
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EnergyExtra może sprawdzić, czy możesz zaoszczędzić pieniądze poprzez zmianę dostawcy 
prądu, lub czy przysługują Ci jakiekolwiek zniżki, takie jak np. zniżka Warm homes, która 
oznacza zaoszczędzone £140. 

Aby umówić się na spotkanie, zadzwoń pod numer 0121 561 1969 lub napisz na adres 

energyextra@bchg.co.uk 

… 
 
Najlepsze sposoby na oszczędzanie energii 

 Umieść folię aluminiową za kaloryferem, aby ogrzewanie było bardziej efektywne. 
Folia odbija ciepło, które wraca do pomieszczenia. 

 Zasuwaj zasłony jak tylko się ściemni. Nie zapomnij o umieszczeniu zasłon za 
kaloryferami.  

 Używaj energooszczędnych żarówek. Dzięki temu możesz zaoszczędzić około £60  
rocznie. Dodatkowo takie żarówki są trwalsze niż te tradycyjne.  

 Pamiętaj o odłączaniu ładowarek, gdy ich nie używasz. Wiele podłączonych urządzeń 
pobiera energię nawet wtedy, gdy nie są używane. Czasem mówi się o nich “wampiry 
energetyczne”!  

… 

 
Zabawa i fitness po świętach! 

Jeżeli, tak jak my, prawdopodobnie pozwolisz sobie na trochę więcej ciasta w te święta, to 

pomyśl o dołączeniu do lokalnego klubu fitness w nowym roku i baw się świetnie, 

jednocześnie ćwicząc. Wspieramy wiele klubów, których pracownicy chętnie zobaczą 

nowych członków, korzystających z ich ćwiczeń. Poniżej kilka z nich… 

Piłka nożna… 

Ellesmere Rangers 

Ellesmere Rangers prowadzi drużynę seniorów, nastolatków i kilka drużyn juniorów, więc 
każdy znajdzie tu grupę dla siebie. Na sobotnich sesjach mile widziane są również 
dziewczyny.  

Sesje kosztują £3, ale możesz skorzystać z darmowej sesji próbnej dla dzieci. Tak więc 
wpadnij na boisko Beech Grove w sobotę od 9:30 do 11:00 i spróbuj swoich sił. Jeśli chcesz 
się zaangażować, jednak uważasz, że nie masz odpowiednich umiejętności, kluby zawsze 
szukają wolontariuszy do pomocy. 

Więcej informacji: John Edge 01691 623587 john.edge2@homecall.co.uk 

Shifnal Europeans 

Shifnal Europeans pracują nad rozwojem kobiecego futbolu w Shropshire. Umożliwiają 

wzięcie udziału w trzech sesjach próbnych w poniedziałkowe wieczory w hali sportowej 

Idsall Sports Hall. Klub prowadzi drużynę poniżej 12 r.ż., do której szuka nowych 

mailto:energyextra@bchg.co.uk
mailto:john.edge2@homecall.co.uk
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zawodników. Caitlin Rodger, jedna z ich graczy, powiedziała – Grałam w wielu różnych 

drużynach, ale Shifnal Europeans jest najlepszym zespołem z nich wszystkich. Dziewczyny 

tworzą miłą i troszczącą się grupę i wciąż potrzebujemy więcej graczy.” 

Więcej informacji: Steve Price 07831 471816 

Spacerowa piłka nożna 

Jeżeli chcesz spróbować swoich sił w piłce nożnej, ale w trochę wolniejszym tempie, spróbuj 
spacerowej piłki nożnej (ang. Walking Football) w Telford Stags. To świetny sposób dla 
kobiet i mężczyzn po 50 r.ż. na utrzymanie kondycji i dobrą zabawę, z dokładnie takimi 
samymi zasadami jak tradycyjna piłka nożna poza jedną… wolno tylko spacerować! Celem 
meczu zazwyczaj nie jest zdobywanie bramek i współzawodnictwo; chodzi przede wszystkim 
o przyjaźń, kondycję i pasję do piłki. Jedyne, co musisz zrobić, to pojawić się w ciepłych 
ubraniach i z butelką wody. Sesje odbywają się w poniedziałki od 9:45 do 11:00 na boiskach 
3G w Telford United.  

Więcej informacji: Pete Cossie 07469 875095 www.telfordstagswalkingfootball.co.uk 

www.facebook.com/telfordstags 

Hokej… 

Telford Hockey Club 

Telford Hockey Club poszukuje nowych graczy i oferuje pierwszą sesję treningową za darmo 
dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w hokeju. Treningi odbywają się w czwartki, a 
mecze w większość sobót. Klub prowadzi drużyny dla kobiet, dziewczyn, chłopców, jak i 
drużyny mieszane i zachęca każdego do spróbowania; to świetne ćwiczenie – zażywasz dużo 
świeżego powietrza, a członkowie bawią się świetnie na boisku, jak i poza nim!  

Więcej informacji: www.telfordhockeyclub.co.uk 

Finchfield Hockey Club 
 
Finchfield Hockey Club również zaprasza nowe osoby do wzięcia udziału w treningach w 
środy o 19:00 w Wolverhampton. Treningi są darmowe, a sam klub twierdzi, że ma jednych z 
najlepszych trenerów w Midlands.  

Więcej informacji: jonathan.ashcroft@btinternet.com 

Krykiet… 

Whitchurch  
 
Whitchurch Cricket Club zaprasza do dołączenia do klubu rodzinnego z drużynami dla 
mężczyzn i kobiet, jak i prężnie rozwijającą się sekcją juniorów. Treningi juniorów odbywają 
się w czwartkowe wieczory w Whitchurch Leisure Centre, a jedna sesja kosztuje £2,50. 
Treningi dla seniorów powrócą w nowym roku. Klub oferuje również darmowy wynajem 
pomieszczeń na przyjęcia w grudniu i styczniu!  

http://www.telfordstagswalkingfootball.co.uk/
http://www.facebook.com/telfordstags
http://www.telfordhockeyclub.co.uk/
mailto:jonathan.ashcroft@btinternet.com
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Więcej informacji: Rod Jones 07866 082022 rodjones218@hotmail.com @whitchurchCC1 
www.facebook.com/whitchurch.cricketclub 

Cound 

Cound Cricket Club powróci 5 lutego z przedsezonowymi treningami dla juniorów i 
seniorów. Każdy, kto chce wziąć udział, jest mile widziany.  

Więcej informacji: Kevin Hamer 07734 385877 

Wem 

A jeśli mieszkasz w Wem, możesz spróbować darmowego treningu próbnego, jak tylko Wem 
Cricket Club ponownie rozpocznie treningi dla dorosłych i juniorów w maju. Skontaktuj się z 
klubem i poproś o szczegóły bliżej terminu.  

Więcej informacji: George Sage sage920@btinternet.com 
 
Rugby… 

Telford Raiders 

Telford Raiders w 2016 roku rozpoczynają trzeci rok ligi Shropshire Play Touch Rubgy 
League, sponsorowanej przez Trust. Każdy lokator Trust otrzyma darmową sesję 
treningową, które dostępne są dla każdego powyżej 14 r.ż. To towarzyska odmiana rugby, 
pełna zabawy, ale pozbawiona walki o piłkę! Mecze rozgrywane są w Phoenix Academy w 
Dawley.  

Więcej informacji: www.telfordraiders.com 

… 

Dziękujemy!  
Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos w tegorocznych wyborach lokatorów Tenants’ 

Panel; wybrani kandydaci – Fran, Jan i Brenda wpasowali się w swoje stanowiska i cieszą się 

pracą w Trust, dzięki której mogą pomagać wszystkim lokatorom. Mamy również dwóch 

nowych członków, którzy dołączyli do Panelu: Rob Armstrong i Gail Griffiths. Wybory 

odbędą się ponownie za rok, więc nie przegap swojej szansy na oddanie głosu, a nawet na 

zaangażowaniu się samemu! 

… 

Nasze sklepy i biura będą zamknięte w czasie przerwy świątecznej od godz. 16:00 24 grudnia 

do 4 stycznia. W sytuacji awaryjnej prosimy o kontakt pod numerem 01952 217217. 

… 

mailto:rodjones218@hotmail.com
http://www.facebook.com/whitchurch.cricketclub
mailto:sage920@btinternet.com
http://www.telfordraiders.com/

