6 kwietnia 2021

Ćwierć wieku (i Globalna Pandemia) a my Nadal Mocno Się Trzymamy
Do wszystkich w Tayside Contracts
Mam nadzieję, że zarówno Państwo jak i Wasze rodziny mieliście udane Święta Wielkanocne, a Ci
z Państwa, którzy mieli szczęście być na wakacjach, korzystają z zasłużonej przerwy od tego bardzo
intensywnego roku (pracy). Jak zawsze, chciałbym również wyrazić moje serdeczne podziękowania
dla naszych ludzi, którzy kontynuowali pracę w okresie Wielkanocy, ponieważ wiele z naszych
ważnych działań musi być kontynuowanych, aby wspierać potrzeby mieszkańców Tayside, bez
względu na to jaki mamy dzień roku.
W związku z tym, że dni stają się coraz dłuższe, a niektóre ograniczenia dotyczące COVID zaczynają
być znoszone (piszę to w dniu w jakim salony fryzjerskie i centra ogrodnicze mogą być ponownie
otwierane, hura!), z niecierpliwością oczekuję dnia, w jakim zniesiony będzie lockdown i będę mógł
odwiedzić jak najwięcej naszych pracowników i poznać Państwa osobiście oraz podziękować Wam za
wszystko co zrobiliście w ciągu ostatniego niezwykle trudnego roku na rzecz ciągłego świadczenia
naszych cennych usług publicznych.
Kwiecień tego roku jest również bardzo szczególnym kamieniem milowym dla Tayside Contracts,
ponieważ obchodzimy 25-lecie naszego istnienia jakoże naszą organizację utworzono w kwietniu
1996 roku (kiedy to piosenka zatytułowana ‘How Deep is Your Love’ zespołu ‘Take That’ zdobyła
1 miejsce na listach przebojów, a kufel piwa kosztował £1.89 w okresie gdy wolno nam było chodzić
do pubów).
Gdy myślę o wszystkim co osiągnęliście dla naszych społeczności w tych minionych latach - o tysiącach
kilometrów utrzymywanych dróg; zapewnianiu bezpieczeństwa ludziom zimą przez 25 lat; niezliczone
miliony pożywnych i zdrowych posiłków szkolnych, jakie przygotowaliśmy; setkach tysięcy dzieci,
które bezpiecznie docierały do szkół oraz tysiącach budynków publicznych, jakie utrzymywaliśmy
w bezpieczeństwie i czystości przez te 25 lat - myślę, że jest to niesamowite osiągnięcie – zwłaszcza
w roku bieżącym i ubiegłym, gdy pokonaliśmy wiele wyzwań, jakie postawiła nam pandemia.
Z uwagi na nadal obowiązujące ograniczenia związane z COVID, będziemy musieli opóźnić wszelkie
oficjalne uroczystości z okazji 25-lecia naszego istnienia, do czasu gdy w większym gronie będziemy
mogli być razem, przy czym będziemy rzecz jasna nadal upamiętniać ten kamień milowy dla Tayside
Contracts w tym roku. Niemniej jednak w międzyczasie nie mogłem pozwolić na to, aby ten moment
minął bez podkreślenia ogromnych osiągnięć, dokonanych przez naszych ludzi (tych zatrudnionych
obecnie jak i w przeszłości) w Tayside Contracts - którzy na co dzień wzmacniali społeczności Tayside
poprzez codzienne świadczenie naszych doskonałych usług.
Zatem raz jeszcze bardzo dziękuję za wszystko, co robicie dla siebie oraz naszych społeczności
i naprawdę nie mogę się doczekać spotkania z Państwem, gdy wyjdziemy z lockdownu.
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