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Witamy w pierwszym w 2010 roku numerze biuletynu „Trust Talks”. Jest on 
poświęcony wiadomościom i informacjom na temat modernizacji mieszkań. 
Znajdą tu Państwo najnowsze wiadomości na temat planowanych prac oraz 
realizacji programu „Porządnych domów”, w tym na temat konsultacji z 
mieszkańcami oraz wiele innych artykułów dotyczących ulepszeń. Wszelkie 
uwagi oraz pomysły na tematy artykułów w „Trust Talks” prosimy zgłaszać drogą 
elektroniczną pod adres: trust.talks@wrekinhousingtrust.org.uk lub drogą 
pocztową pod adres: The Wrekin Housing Trust, Communications & Marketing 
Unit, FREEPOST SY1 095, Colliers Way, Old Park, Telford TF3 4ZA (przesyłka 
opłacona z góry; nie potrzeba znaczka). 
 
Przyjmujemy na praktyki! 
Jeśli ktoś z czytelników w lecie kończy szkołę i poszukuje pracy albo ma dzieci 
lub wnuki, które chciałyby pracować w Wrekin Housing Trust, prosimy się do nas 
zgłosić. Mamy wolne miejsca na praktykach budowlanych. Daje to szansę 
ukończenia kursu zawodowego NVQ (poziom 2) w zakresie konserwacji 
budynków, a jednocześnie zdobycia praktycznego doświadczenia. W ubiegłym 
roku przyjęliśmy na staż czterech praktykantów, z których trzech mieszka w 
lokalach należących do Wrekin Housing Trust. W celu uzyskania dalszych 
informacji na temat rozpoczęcia u nas praktyk budowlanych w lecie tego roku 
oraz w celu zgłoszenia zainteresowania prosimy zadzwonić do działu kadr pod 
numer 01952 217024.  
 
Bezpłatne kursy prac remontowych! 
W naszym ośrodku Wendover w Madeley organizowane są „Dni nauki prac 
konserwacyjnych” (Maintenance Awareness Days). Są to szkolenia oferowane 
przez Wrekin Housing Trust wspólnie z siecią sklepów budowlanych Travis 
Perkins. Obejmują one bezpłatne kursy prac remontowych, podczas których 
można się nauczyć tynkowania, układania kafelków i prac hydraulicznych oraz 
uzyskać porady w kwestiach takich jak zabezpieczenia domu i zapobieganie 
pożarom. Kursy odbywają się od kwietnia do listopada i są prowadzone przez 
naszych fachowców, którzy posiadają dużą wiedzę w zakresie napraw i 
konserwacji. Dalszych informacji udziela Janice Diss pod numerem 01952 
217248. 
 
Pierwsze kroki w pracy zawodowej 
Ostatnio pojawiło się w Wrekin Housing Trust dziewięć nowych twarzy – to 
kolejna grupa stażystów, którzy zaczęli u nas pracować w lutym. Tych dziewięć 
osób rozpoczęło w Wrekin Housing Trust sześciomiesięczne staże w zespole ds. 
ochrony i utrzymania środowiska. 
We współpracy z Jobcentre i organizacją szkoleniową Shropshire County 
Training, Wrekin Housing Trust uczestniczy w rządowym programie wartym 
1 mld funtów, którego celem jest tworzenie miejsc pracy dla młodych 
bezrobotnych osób. 



W sumie utworzono w Wrekin Housing Trust 13 nowych tymczasowych miejsc 
pracy dla osób w wieku od 18 do 24 lat. Pierwszych czworo kandydatów 
rozpoczęło staże w biurach Wrekin Housing Trust pod koniec ubiegłego roku. 
 
Zadaniem nowych stażystów ds. ochrony i utrzymania środowiska będą prace 
ogrodnicze i konserwacyjne na terenach otaczających nieruchomości Wrekin 
Housing Trust. Stażyści nabywają umiejętności takich jak utrzymanie trawników, 
zwalczanie chwastów, przycinanie i przystrzyganie, a także pomagają przy 
pracach takich jak układania płyt chodnikowych, budowanie ogrodzeń i 
malowanie. 
Jedną z młodych osób korzystających z tego programu jest 24-letni Shaun 
Smith, który mówi: - To bardzo dobra okazja, aby zacząć pracę zawodową, 
ponieważ właśnie zrobiłem kurs NVQ (poziom 1) z konserwacji i napraw ciężkich 
samochodów ciężarowych. Myślę, że w czasie stażu w Wrekin Housing Trust 
zdobędę umiejętności, które mi się przydadzą w przyszłości. 
 
Obchody osiedli 
Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w obchodach osiedli w Państwa okolicy, 
prosimy o kontakt z miejscowym punktem Wrekin Housing Trust w celu 
uzyskania informacji o miejscach i terminach planowanych obchodów.  
 
Wiadomości na temat rozwoju 
Nasz zespół ds. rozwoju działa na rzecz udostępniania nowych lokali 
mieszkalnych w okolicach Telford i Shropshire i współpracuje w tym celu z 
władzami lokalnymi, firmami deweloperskimi, architektami, rzeczoznawcami 
budowlanymi i wieloma innymi instytucjami. Oto niektóre z osiedli, w które 
jesteśmy zaangażowani: 
 
Sutton Lane, Shrewsbury – do 12 nieruchomości, które już posiadamy na tym 
terenie przybędą teraz cztery nowe lokale, wszystkie przeznaczone do 
sprzedaży w formie częściowej własności (shared ownership). 
 
Longslow Road, Market Drayton – zakupiono tutaj trzy dodatkowe lokale, 
wszystkie przeznaczone do wynajmu w ramach programu „Choose Your Home”, 
a w czerwcu dodanych zostanie jeszcze sześć lokali. W sumie będziemy tutaj 
mieli 46 lokali. 
 
Britannia Way, Hadley – 15 nieruchomości udostępniono tutaj w 2009 roku, plus 
15 innych w ciągu ostatnich paru miesięcy. Więcej lokali zostanie 
udostępnionych jeszcze w tym roku, a kolejnych 19 lokali w roku 2011. 
 
King Street, Dawley – w 2009 roku udostępniono tutaj cztery nowe 
nieruchomości, a w tym roku spodziewamy się kolejnego mieszkania z dwiema 
sypialniami. 
 



Somerfield Road, Trench – w lutym nabyliśmy w tym miejscu sześć nowych 
nieruchomości, a ponad 50 dalszych nieruchomości ma jeszcze przybyć w roku 
bieżącymi i przyszłym, w tym domy jednorodzinne z trzema i czterema 
sypialniami oraz mieszkania z dwiema sypialniami.  
 
Station Road, Donnington – nabyliśmy tutaj trzy kolejne nieruchomości w lutym i 
jedną w marcu – część do wynajmu po przystępnych cenach, część do 
sprzedaży w formie częściowej własności. Stanowi to dodatek do 11 lokali, które 
udostępniliśmy w tym miejscu na początku ubiegłego roku. 
 
Wrekin Housing Trust zarządza obecnie również sześcioma kolejnymi 
nieruchomościami w Shrewsbury, zakupionymi od towarzystwa budownictwa 
społecznego Derwent Living Housing Association. Są to domy jednorodzinne w 
okolicy Harlescott w Shrewsbury, każdy z trzema sypialniami, ogródkiem i 
miejscem do parkowania. Wszystkie były już zamieszkane, a umowy najmu 
przeszły teraz do Wrekin Housing Trust. Wszyscy tamtejsi najemcy będą teraz 
mogli skorzystać z naszych całodobowych/całotygodniowych usług napraw i 
konserwacji oraz z naszego programu modernizacji domów. 
 
Uwaga miłośnicy ogrodnictwa – Wrekin Housing Trust ogłasza konkurs 
ogrodniczy dla swoich mieszkańców 
Poszukujemy pasjonatów ogrodnictwa – i amatorów i profesjonalistów – którzy 
chcą się pochwalić swoimi ogrodniczymi sukcesami. Jeśli są Państwo dumni ze 
swoich begonii lub chcą się pochwalić perfekcyjnym trawnikiem, wystarczy zrobić 
zdjęcie i wysłać do Wrekin Housing Trust. Nie musi to być ogród konwencjonalny 
– można przysyłać zdjęcia skrzynek na parapetach lub ogródków doniczkowych, 
pod warunkiem, że samemu się je uprawiło.  
Zdjęcia konkursowe prosimy przesyłać pod adres: Trust Talks Garden 
Competition, The Wrekin Housing Trust, Colliers Way, Old Park, Telford TF3 
4AW. Można je także do nas wysłać pocztą elektroniczną pod adres: 
trust.talks@wrekinhousingtrust.org.uk 
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w niedzielę 25 lipca. Komisja 
sędziowska wybierze następnie zwycięzców i wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone w sierpniowym numerze „Trust Talks”. Zwycięzca otrzyma zestaw 
produktów i bonów ogrodniczych, będą też nagrody dla zdobywców drugiego i 
trzeciego miejsca. 
 
Poznajmy się… 
Chcemy świadczyć jak najlepsze usługi, a aby to osiągnąć musimy wiedzieć, kim 
są mieszkańcy naszych lokali. 
Dlatego też bardzo ważne jest gromadzenie przez nas danych mieszkańców 
oraz dbanie o to, aby dane te były dokładne i aktualne. Zbieramy informacje, aby 
móc zagwarantować świadczenie odpowiednich usług dostosowanych do 
potrzeb naszych klientów. Dzięki temu możemy się również upewnić, że w 
świadczonych przez nas usługach nikt nie jest dyskryminowany. 



Dlatego też należy nas informować o wszelkich zmianach swojej sytuacji, na 
przykład podawać właściwy numer telefonu, informować o niepełnosprawności, 
zawarciu małżeństwa lub narodzinach kolejnych dzieci po wprowadzeniu się do 
lokalu. Jeśli nie posiadamy tych informacji, trudno nam zapewniać usługi 
odpowiadające Państwa potrzebom. 
W ciągu przyszłych kilku miesięcy zadzwoni do Państwa ktoś z naszych 
pracowników lub jeśli Państwo zadzwonią do biura obsługi klienta pracownik 
zapyta, czy mają Państwo chwilę czasu, aby sprawdzić dane i odpowiedzieć na 
nasze pytania. Ma to na celu sprawdzenie, czy posiadane przez nas informacje 
są aktualne oraz zebranie dodatkowych danych, o które wcześniej nie prosiliśmy. 
Prosimy o poświęcenie chwili czasu na odpowiedzenie na te pytania, abyśmy 
mogli zapewniać Państwu najlepsze możliwe usługi. Wszelkie udzielane nam 
informacje są traktowane jako poufne i nie są przekazywane żadnym innym 
organizacjom.  
 
Troska o bezpieczeństwo w domach… 
Jednym ze sposobów modernizacji mieszkań są prace przy instalacjach 
elektrycznych. 
Może to być montaż nowych czujników dymu lub unowocześnienie albo wymiana 
instalacji. 
Bezpieczeństwo sieci i urządzeń elektrycznych jest bardzo ważne, dlatego też w 
naszych nieruchomościach przeprowadzamy testy dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Co roku w Wielkiej Brytanii odnotowuje się ponad 4000 
przypadków obrażeń w wyniku wypadków związanych z elektrycznością i 
chcemy, aby żadne z nich nie miały miejsca w lokalach Wrekin Housing Trust. 
Jeśli jakiś lokal jest starszej daty i przypuszczamy, że może potrzebować usług 
elektrycznych, ustalamy z najemcą termin wizyty w celu przeprowadzenia 
kontroli. Kontrola ta ma na celu sprawdzenie bezpieczeństwa instalacji 
elektrycznej, dlatego też prosimy o umożliwienie dostępu do lokalu dla potrzeb 
przeprowadzenia tych testów. Prace elektryczne przeprowadza firma Dodd 
Group – w razie potrzeby firma kontaktuje się z mieszkańcami w celu ustalenia 
dogodnego terminu wizyty. 
Niedawno przeprowadzono prace przy instalacji elektrycznej u pani Susan Dillon 
z Overdale. Oto co powiedziała: – Wymiana instalacji elektrycznej zrobiła dużą 
różnicę. Przed rozpoczęciem prac zapytano nas, gdzie chcemy mieć gniazdka 
elektryczne i elektrycy zamontowali dodatkowe gniazdka i oświetlenie na 
zewnątrz. Nie sprawiało to wielu niedogodności, a elektrycy byli bardzo dobrzy i 
posprzątali po sobie po skończeniu pracy. 
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych można 
znaleźć na stronie internetowej organizacji Electrical Safety Council: 
www.esc.org.uk 
 
Ulepszenia w domu – lepsza jakość życia… 
Jeśli problemy zdrowotne utrudniają korzystanie z mieszkania, można się 
zwrócić o pomoc do naszego zespołu Able Living Service. Możemy udzielić 
informacji i porad oraz zaoferować różnorodne rozwiązania ułatwiające 



korzystanie z mieszkania, np. podjazdy i poręcze. W celu uzyskania dalszych 
informacji prosimy zadzwonić pod numer 01952 217148, wysłać e-mail na adres: 
ableliving@wrekinhousingtrust.org.uk lub zwrócić się do kierownika swojego 
kompleksu mieszkaniowego lub pracowników najbliższego punktu Wrekin 
Housing Trust. Dla zapewnienia większego poczucia bezpieczeństwa w domu 
możemy również zaoferować system alarmowy WATCH. Systemy alarmowe 
WATCH (Wrekin Alarm Telephone Call Helpline) są dostępne dla wszystkich 
mieszkańców okolicy Telford i Wrekin i podłącza się je po prostu do domowej linii 
telefonicznej. Mechanizm alarmu jest połączony z urządzeniem noszonym na 
szyi zawierającym guzik, po naciśnięciu którego można uzyskać pomoc o każdej 
porze dnia i nocy. Nawet jeśli z jakiegoś powodu użytkownik nie może mówić, 
jesteśmy w stanie ustalić nazwisko i adres i odpowiedzieć na wezwanie. W celu 
uzyskania dalszych informacji lub bezpłatnej prezentacji w domu prosimy o 
kontakt z Marie Brookes pod numerem 01952 217129. 
 
Ulepszenia domów i mieszkań 
Wrekin Housing Trust nieustannie działa na rzecz poprawy warunków 
mieszkaniowych i życia w społeczności. 
Dążymy do tego różnymi sposobami, z których część jest omówiona poniżej. 
„Porządne domy”  
Standard „Porządnych domów” (Decent Homes) został wprowadzony przez rząd 
w 2001 roku i przejrzany ponownie w roku 2006. Celem tego programu jest 
zagwarantowanie minimalnych standardów lokali mieszkalnych oferowanych 
przez wszystkich zarejestrowanych właścicieli mieszkań socjalnych, co dotyczy 
także naszej organizacji. Docelowy termin doprowadzenia mieszkań do stanu 
„porządnego” i zabezpieczenia ich przed zejściem poniżej tego poziomu 
wyznaczono na koniec roku 2010. W styczniu 2010 roku 97,6% naszych 
zasobów mieszkaniowych spełniało już normy „porządnych domów” i 
spodziewamy się osiągnąć ten cel dla wszystkich naszych lokali do marca 
2010 r., czyli na dziewięć miesięcy przed terminem. Będziemy też utrzymywać 
lokale na tym poziomie po roku 2010. 
Za „porządny dom” uznaje się lokal, który spełnia wszystkie z poniższych 
czterech warunków: 
• Spełnia aktualne ustawowe minimum warunków mieszkaniowych 
• Jest w rozsądnym stanie technicznym 
• Posiada rozsądne nowoczesne wyposażenie i udogodnienia 
• Zapewnia temperaturę na rozsądnym poziomie. 
Obecnie modernizujemy nasze nieruchomości do poziomu wyższego niż 
standard „porządnych domów”, gdyż nasze normy są stale podnoszone dzięki 
konsultacjom z mieszkańcami oraz wiedzy czerpanej z ankiet i skarg. 
Decent Homes Decent Homes criteria says 
Planowane prace i konsultacje z mieszkańcami 
Regularnie weryfikujemy naszą strategię zarządzania zasobami, która określa 
planowane sposoby konserwacji i modernizacji naszych lokali w ciągu przyszłych 
pięciu lat, w tym: 



• w jaki sposób będziemy świadczyć sprawne usługi napraw w ciągu przyszłych 
pięciu lat 
• do jakiego poziomu będziemy remontować lokale i jaki standard mają spełniać 
lokale oddawane do wynajmu 
• sposób ustalania kolejności planowanych prac modernizacyjnych 
• w jaki sposób będziemy utrzymywać części wspólne budynków, np. remonty i 
malowanie części wspólnych. 
Aby zrozumieć, które z naszych usług klienci stawiają na najwyższych miejscach, 
w 2009 roku przeprowadziliśmy ankietę, która dotyczyła preferencji i aspiracji 
klientów i łączyła je z danymi dotyczącymi satysfakcji uzyskanymi w ramach 
ankiety na temat obecnej sytuacji. 
Na pierwszym miejscu pod względem ulepszeń znalazły się unowocześnienia 
domów, m.in. okien, kuchni i łazienek. W obliczu stale rosnących kosztów paliw, 
na trzecim miejscu możliwych ulepszeń znalazło się instalowanie w domach 
technologii ekologicznych. Aby sprawdzić, w jaki sposób Wrekin Housing Trust 
może spełnić oczekiwania klientów mieszcząc się jednocześnie w ustalonych 
budżetach, stworzyliśmy „Grę konsultacyjną” (Consultation Game). Daje ona 
najemcom możliwość wyboru określonych obiektów i ulepszeń, które chcieliby 
widzieć w swoich domach, ale tak, aby nie przekroczyć ustalonego budżetu. 
Wyniki pomogą nam lepiej zrozumieć, czego mieszkańcy sobie życzą oraz czy 
są skłonni zrezygnować z innych rzeczy, aby to uzyskać. Na przykład: czy 
zaakceptowaliby niższej jakości drzwi lub okna, jeśli pozwoliłoby to zaoszczędzić 
pieniądze na instalację lepszej jakości kuchni lub bardziej energooszczędnego 
systemu ogrzewania? Aby wziąć udział w grze konsultacyjnej i wywrzeć wpływ 
na pracę Wrekin Housing Trust, zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.wrekinhousingtrust.org.uk. Wśród osób, które wezmą udział w tej grze 
rozlosujemy nagrodę: bony towarowe o wartości 50 funtów. 
 
Plany prac w poszczególnych lokalach 
W 2009 roku przeprowadziliśmy przegląd zasobów mieszkaniowych Wrekin 
Housing Trust i jesteśmy obecnie w trakcie uaktualniania informacji o 
planowanym programie prac na naszej stronie internetowej. Jak Państwo 
wiedzą, osoby mające dostęp do Internetu mogą sprawdzić na naszej stronie 
internetowej, czy i jakie prace są planowane w ich lokalu. Jednak ponieważ 
wiemy, że nie wszyscy mają dostęp do komputera, wyślemy również do klientów 
listy informujące o tym, czy w ciągu przyszłych kilku lat planowane są jakieś 
prace w ich lokalach. Powinni Państwo otrzymać taki list w ciągu najbliższych 
kilku miesięcy. W razie stwierdzenia, że jakieś informacje lub planowane prace 
są niewłaściwe, będzie można nas o tym powiadomić – w liście podamy, jak to 
zrobić. 
 
 
Oszczędność energii – oszczędność pieniędzy 
Opłacanie rachunków za gaz i energię elektryczną może stwarzać problemy, 
zwłaszcza w okresach niskich temperatur, takich jak mieliśmy ostatnio. 



Jeśli mają Państwo trudności z pokrywaniem bieżących domowych wydatków, 
zalecamy uzyskanie porad w następujących sprawach: 
• Opłaty za opał i uwzględnianie ich w budżecie domowym 
• Porady na temat zasiłków socjalnych 
• Bieżące koszty energii elektrycznej i gazu 
• Korzyści z żarówek i urządzeń energooszczędnych 
• Proste sposoby oszczędzania energii kosztujące niewiele lub nic. 
Mamy doradców ds. zasiłków, którzy mogą sprawdzić, czy pobierają Państwo 
wszystkie należne zasiłki. A jeśli potrzebują Państwo ogólnych porad na temat 
oszczędności energii, kierownik do spraw mieszkaniowych może Państwa 
skierować do zespołu EnergyExtra – doradców ds. oszczędności energii.  
Dalsze informacje oraz odnośniki od innych przydatnych stron internetowych 
można znaleźć w specjalnej „ekologicznej” sekcji naszego portalu: 
http://whtwebsite/residents/goinggreen.aspx  
 
Oto kilka przykładów prostych sposobów zmniejszenia rachunków za energię: 
• Wyłączać urządzenia elektryczne, gdy nie są używane – w tym również 
komputer i ładowarki telefonów komórkowych – i nie zostawiać telewizora w 
trybie czuwania, gdyż zużywa wtedy prawie tyle samo energii, jak podczas 
oglądania. 
• Przed otworzeniem drzwi na zewnątrz zamykać drzwi wewnętrzne, aby nie 
wypuszczać ciepłego powietrza. 
• Prysznic jest tańszy niż kąpiel w wannie – za cenę jednej kąpieli można wziąć 
prysznic sześć razy – to również oszczędność czasu! 
• Nie napełniać nadmiernie czajnika – gotować tylko taką ilość wody, jaka jest 
potrzebna. 
 
 
Wrekin Housing Trust i National Grid zapewniają mieszkańcom cieplejszą 
przyszłość 
Mieszkańcy Maddocks Court w Wellington dostali szansę na cieplejszą 
przyszłość dzięki nowym systemom ogrzewania zapewnionym przez Wrekin 
Housing Trust po konsultacji z najemcami. 
Modernizacja ta była możliwa dzięki funduszom otrzymanym od przedsiębiorstwa 
energetycznego National Grid w ramach inicjatywy zwalczania „ubóstwa 
energetycznego” mieszkańców (program Affordable Warmth Solutions). W 
ramach programu National Grid zbudowano nową sieć gazową i indywidualne 
połączenia do mieszkań, a Wrekin Housing Trust znalazł następnie odpowiednią 
firmę, która zainstalowała systemy ogrzewania: była to firma Phoenix ze Stoke 
on Trent. 
Dla wielu mieszkańców przejście na centralne ogrzewanie gazowe będzie 
oznaczało nie tylko cieplejsze mieszkanie, ale także oszczędność pieniędzy. 
Według szacunków organizacji Energy Saving Trust, przejście z centralnego 
ogrzewania elektrycznego na gazowe może zaoszczędzić do 360 funtów rocznie. 
Uwaga: bardzo ważne jest zapewnianie nam dostępu do domu w celu 
przeprowadzania corocznych kontroli bezpieczeństwa gazowego, gdyż chroni to 



życie mieszkańców i ich rodzin. Jeśli wyznaczymy termin kontroli 
bezpieczeństwa gazowego, należy go dotrzymać lub zadzwonić do nas i ustalić 
inny termin. 
 
 
Informacje Komitetu Najemców… 
 
Udana konferencja! 
Dopisała frekwencja na tegorocznej konferencji najemców, która odbyła się dnia 
23 stycznia w siedzibie Wrekin Housing Trust przy Old Park– zebrało się około 
80 osób. 
Konferencję otworzył Bob Floyd, prezes Wrekin Housing Trust, który 
podziękował mieszkańcom za przybycie i przedstawił w zarysie 10 lat pracy 
organizacji na pożytek społeczności. 
Konferencja odbywała się pod hasłem „Budowanie społeczności” i zawierała 
wystąpienia i warsztaty dotyczące społeczności. Uczestnicy konferencji 
wysłuchali zaproszonych gości, m.in. burmistrza Telford, przedstawiciela 
Crimestoppers (organizacji ds. walki z przestępczością) oraz Komitetu Najemców 
(Tenants’ Panel), a także grupy młodzieżowej Aqueduct Youth Engagement 
Group – na zdjęciu poniżej Aqueduct otrzymuje czek na 300 funtów z funduszu 
społecznego komitetu. 
 
Konferencja została specjalnie zorganizowana przez najemców dla najemców, a 
co więcej – część rozrywkową również zapewniła grupa najemców. Zespół Hazel 
Way Players wykonał szereg piosenek otrzymując duże brawa.  
 
Lokalne standardy usług 
Tenant Services Authority to nowy organ ds. nadzoru nad usługami dla 
najemców tanich lokali w całym kraju. 
Organizacja ta uważa, że najemcy powinni być bardzo zaangażowani w 
ustalanie lokalnych standardów usług, a po ich ustaleniu powinni monitorować 
naszą pracę w odniesieniu do tych standardów. 
Nasi najemcy już są zaangażowani w ustalanie naszych standardów i 
monitorowanie wielu z naszych usług, ale jest to doskonała okazja do dalszej 
dyskusji na temat najlepszych sposobów ustalania lokalnych standardów w 
różnorodnych dziedzinach usług. 
W ciągu lata będziemy przeprowadzać konsultacje z mieszkańcami uczestnicząc 
w miejscowych wydarzeniach, rozsyłając ankiety i składając wizyty w 
poszczególnych rejonach, aby zapoczątkować dyskusję na temat tego, jakie 
dziedziny naszych usług uważają Państwo za najważniejsze. 
Miło nam będzie poznać Państwa sugestie i współpracować z Państwem przy 
opracowywaniu tych lokalnych standardów. 
 
 
 
 



Wiadomości dotyczące mieszkań chronionych… 
 
Wisienka na torcie – nasza lokatorka mistrzynią w dekoracji ciast 
Dla wielu z nas hobby to przyjemny sposób, aby zapomnieć o zmartwieniach. Z 
chęcią spędzamy czas na ulubionych zajęciach, takich jak pisanie czy słuchanie 
muzyki. Ale w przypadku pewnej nowej mieszkanki Haybridge Hall w Hadley 
hobby przerodziło się w budzące podziw arcydzieło. 
Marjorie Price uwielbia piec i ozdabiać ciasta – do tego stopnia, że szybko staje 
się dość znaną osobistością w swojej okolicy. Marjorie wzięła niedawno udział w 
konkursie ciastkarskim zorganizowanym przez firmę Aga – producenta 
kuchenek. 
Marjorie zaprezentowała ciasto w kształcie kuchenki Aga i kilka tygodni później 
otrzymała radosną wiadomość, że wygrała nagrodę, a co więcej, jej ciasto 
zostanie wystawione na pokaz w miejscowym sklepie Aga w Ketley. 
 
10 lat sukcesów mieszkań chronionych 
W ubiegłym roku, w ramach 10 rocznicy istnienia Wrekin Housing Trust, 
świętowaliśmy 10 lat zapewniania pierwszorzędnej opieki i pomocy 
mieszkańcom naszych kompleksów mieszkań chronionych. Pod koniec zeszłego 
roku ukończono dwa nowe projekty: kompleks z rozszerzoną opieką Parkwood 
Extra Care w Woodside oraz nowe lokale i obiekty wspólne w Haybridge Hall w 
Hadley. 
Zrobiliśmy mieszkańcom Haybridge Hall niespodziankę i zaprosiliśmy 
prezenterkę programu BBC Midlands Today, Shefali Oza, aby oficjalnie 
otworzyła nowy budynek i pięć nowych parterowych domków. Shefali przekazała 
również mieszkańcom specjalną tablicę na upamiętnienie tego wydarzenia. 
Nowy wspólny budynek dla mieszkańców Haybridge zastępuje pomieszczenia w 
starym budynku, które były przestarzałe i nieodpowiednie do potrzeb. Wiele 
elementów starego budynku weszło w skład projektu nowego wspólnego obiektu. 
Są to między innymi: kominek w nowym salonie, odrestaurowana pompa wodna i 
dzwonek do przywoływania służby oraz duże grawerowane lustro, które wisiało 
wcześniej w recepcji starego budynku Manor Heights.  
Poza kompleksem Haybridge, od nieco ponad czterech miesięcy działa 
kompleks z rozszerzoną opieką Parkwood w Woodside. W tym czasie zarówno 
personel, jak i lokatorzy stworzyli w Parkwood wygodne i przyjemne warunki do 
mieszkania i się tam zadomowili. 
W nowym kompleksie z rozszerzoną opieką zamieszkało troje byłych 
mieszkańców Wilton Court. Jedną z tych osób jest Vicky Cunningham, która 
wyraziła swoją opinię na temat mieszkania w Parkwood: - Nie mogę wprost 
opisać, jak wielką różnicę przyniosło mi zamieszkanie w tym kompleksie. Mogę 
wyglądać przez okno i patrzeć, jak mamy prowadzą rano dzieci do szkoły, mogę 
się spotykać ze znajomymi i sąsiadami w restauracji i w częściach wspólnych i 
mogę się po prostu odprężyć i patrzeć na otaczający mnie świat. Wszyscy są 
bardzo przyjaźni i uprzejmi i nigdy nie ma żadnych problemów. Bardzo się 
cieszę, że tutaj mieszkam. 



Kompleks Parkwood został oficjalnie otwarty w październiku 2009 r., a Vicky 
znalazła się wśród gości honorowych, obok dyrektora regionalnego z organizacji 
Homes and Communities Agency, Paula Spoonera. Oboje pomogli odsłonić 
tablicę, która jest obecnie dumnie wystawiona w recepcji Parkwood. Parkwood 
posiada znakomite udogodnienia, takie jak restauracja, fryzjer, sala rozrywek i 
centrum rekreacji i stanowi wspaniały kompleks zapewniający elastyczną opiekę 
i wsparcie, co pomoże starszym mieszkańcom Telford prowadzić zdrowe, 
aktywne i szczęśliwe życie. 
 
 
Brak miejsca? 
Nasz zespół ds. garaży stara się znaleźć sposoby ulepszania swoich usług dla 
mieszkańców i rozważa obecnie przekształcenie części naszych garaży w 
obiekty magazynowe. Czy mają Państwo rzeczy, które chcą zatrzymać, ale nie 
mają na nie miejsca? Czy byliby Państwo zainteresowani wynajmem takiego 
pomieszczenia? Jeśli tak, proszę do nas zadzwonić pod numer 01952 217105. 
Prosimy również o telefon, jeśli chcieliby Państwo wynająć garaż na samochód, 
przyczepę, namiot itp. – z pewnością moglibyśmy zaoferować garaż do 
wynajęcia za opłatą od zaledwie 6,20 funtów tygodniowo! 
Mamy garaże do wynajęcia na całym obszarze Telford i Newport. Na naszej 
stronie internetowej można znaleźć specjalne oferty i dane dotyczące garaży 
dostępnych w poszczególnych okolicach. 
 
Ulotki na temat ulepszania domów i mieszkań 
Wrekin Housing Trust opracowuje obecnie nowe ulotki mające pomóc 
mieszkańcom we wprowadzaniu ulepszeń w swoich domach. W naszej ofercie 
będą ulotki dla każdego: właścicieli, najemców, dzierżawców i współwłaścicieli. 
Będą one zawierały dokładne informacje na temat tego, co należy zrobić przed 
podjęciem jakichkolwiek prac modernizacyjnych w nieruchomości. Będzie 
również ulotka wyjaśniająca, w jaki sposób można otrzymać rekompensatę za 
niektóre wprowadzone ulepszenia po rozwiązaniu umowy najmu. 
Ulotki zostały sprawdzone przez najemców dla pewności, że są łatwe w odbiorze 
i gdy zostaną ukończone, będą dostępne w miejscowych punktach Wrekin 
Housing Trust. 
  
Koszty w dół 
W naszym ciągłym dążeniu do zwiększania wydajności i redukcji kosztów 
nabyliśmy niedawno 38 nowych samochodów ciężarowych. Są one bardziej 
ekonomiczne i wyposażone w nowocześniejsze silniki. Mają wbudowane funkcje 
zapewniające bardziej ekologiczne użytkowanie, np. ogranicznik prędkości, który 
zapobiega przekraczaniu prędkości 100 km/h oraz zielone strzałki na desce 
rozdzielczej zachęcające kierowcę do zmiany biegu w najodpowiedniejszym 
momencie – wszystko to pomaga ograniczać zużycie paliwa i emisji dwutlenku 
węgla. 
Aby pojazdy były sprawne i umożliwiały świadczenie szybkich i skutecznych 
napraw, zawarliśmy umowę z miejscową firmą Furrows na wykonywanie napraw 



i przeglądów technicznych w ciągu nocy, aby pojazdy były na drogach w 
zwykłych godzinach pracy. 
 


