Mamy Tylko Jedną Planetę – Zaopiekujmy Się Nią
Witam wszystkich,
W ciągu najbliższych kilku miesięcy, w mediach będzie dużo na temat zmianach klimatu, ponieważ w
listopadzie w Glasgow ma odbyć się konferencja COP26. COP26 to ważna globalna konferencja na
temat zmian klimatycznych, w której biorą udział światowi przywódcy.
Spowoduje to zwrócenie uwagi (moim zdaniem całkiem słusznie) na to, co wszyscy możemy robić,
aby chronić naszą planetę przed zmianami klimatycznymi. Jeśli tego nie zrobimy, szkody dla naszych
przyszłych pokoleń będą ogromne.
W Tayside Contracts wprowadzliśmy już kilka niesamowitych zmian, aby zmniejszyć nasz wpływ na
środowisko. Przykłady zawierają:•

95% wydobywanych przez nas materiałów budowlanych jest przetwarzanych na kruszywa do
ponownego wykorzystania.

•

Nasza nowa jednostka Tay Cuisine zapewnia korzyści energetyczne / środowiskowe. Na
przykład, jednostka zużywa 75000 godzin mniej energii do produkcji żywności a także,
zmniejsza zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie liczby przebiegów
żywności i zwiększone wykorzystanie mniejszych pojazdów dostawczych.

•

Nasze zespoły ds. oświetlania ulicznego zainstalowały ponad 9000 lamp LED, które pozwalają
zaoszczędzić 2,5 miliona kWh energii – co odpowiada energii zużywanej podczas oglądania
telewizji przez całą populację Tayside przez tydzień.

•

Nasz system Reed Bed do utylizacji odpadów, oznacza, że nie musimy składować tych
odpadów.

•

Umożliwienie przeniesienia niektórych stanowisk pracy na pracę zdalną (ze względu na
ograniczenia COVID) spowodowało ogromną redukcję podróży a tym samym emisji tlenku
węgla.

•

Zwiększamy również liczbę pojazdów elektrycznych, które posiadamy w naszej flocie
pojazdów.

Z tego co zauważyłem, odkąd rozpocząłem tutaj pracę, ochrona naszego środowiska, jest bardzo
ważną kwestią dla wielu osób w Tayside Contracts.
W Tayside Contracts ważne jest, abyśmy wszyscy odgrywali naszą rolę w ochronie środowiska –
ponieważ jest to słuszne dla naszych przyszłych pokoleń, pozwoli to zaoszczędzić pieniądze naszej
organizacji, nowe przepisy będą wymagać od nas wprowadzenie zmian – na przykład sprzedaż
pojazdów benzynowych / diesel zakończy się do 2030 r. (nieco ponad 8 lat!).
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Dlatego Tayside Contracts musi być jeszcze bardziej przygotowane ekologicznie – i dlatego w naszym
nowym planie biznesowym (Business Plan) zapowiedzieliśmy, że opracujemy dla organizacji plan
zmian klimatycznych.
Jednak nie tylko wielkie zmiany (takie jak powyższe) robią różnicę. To małe kroki, które wszyscy
możemy podjąć aby „robić mało, dużo zmieniać”. Gdyby więcej z nas podejmowało małe kroki - takie
jak wyłączanie urządzeń elektrycznych, recykling naszych odpadów i chodzenie pieszo lub korzystanie
z transportu publicznego zamiast samochodu – przyczyniłoby się to do ogromnego zmniejszenia
zużycia dwutlenku węgla.
Być może, tak jak ja nie jesteście w pełni na bieżąco ze zmianami klimatycznymi, o co chodzi i co
możemy zrobić w naszym miejscu pracy i życiu domowym aby coś zmienić. Dlatego aby podzielić się
pewnymi informacjami na ten temat, połączyliśmy siły z Radą Perth i Kinross, aby zoferować moduł
e-learning – coś co każdy z nas może zrobić, aby pomóc w walce ze zmianami klimatu.
Wyprubowałem ten moduł i stwierdzam, że jest interesujący i pouczający, zapraszam Państwa do
tego samego.
Doceniam, że nie każdy ma dostęp do komputera w pracy i szukamy alternatywnych sposobów
dzielenia się tymi ważnymi wiadomościami. Jeśli jednak mają Państwo dostęp do komputera w pracy,
proszę rozważyć skorzystanie z tego modułu.
Moduł jest dostępny po kliknięciu tego linku:

Climate Change - Overview (pkc.gov.uk)

….i jeszcze jedno. Jak wspominałem wcześniej, musimy opracować plan zmian klimatycznych dla
Tayside Contracts i czekam na waszą pomoc. Zamierzam zorganizować spotkanie na temat zmian
klimatycznych z otwartym zaproszeniem dla wszystkich w Tayside Contracts zainteresowanych
naszymi ambicjami środowiskowymi, aby porozmawiać o tym co osiągneliśmy do tej pory i co jeszcze
musimy zrobić, aby być dumnym z naszych wyników w zakresie ochrony środowiska i opracować nasz
plan dotyczący zmian klimatu.
Jeśli jest to coś, w czym chcieliby Państwo wziąć udział, proszę o poinformowanie o tym Ashleigh
Robertson know (ashleigh.robertson@tayside-contracts.co.uk) Skontaktujemy się z Państwem z
dalszymi szczegółami.
Dziękuję za zainteresowanie zmianami klimatycznymi i mam nadzieję, że będziemy mogli
współpracować, aby pomóc nam w naszej drodze do stania się organizacją o zerowej emisji
dwutlenku węgla i zapewnić, że Tayside Contracts jest wiodącym przykładem efektywności
środowiskowej.
Keith McNamara
Dyrektor Zarządzający
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