
                   I KONFERENCJA KLIMATYCZNA
Człuchów, 13.10.2022

Apel do Władz
W obliczu  postępującej  degradacji  środowiska  naturalnego,  wymierania  gatunków,  zmiany  klimatu,  nasilającego  się
kryzysu energetycznego i grożącego nam globalnego kryzysu żywnościowego, my, uczestnicy konferencji klimatycznej
pod nazwą „Zrównoważona produkcja, zrównoważona konsumpcja, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności,
ochrona klimatu, dobre życie”, która odbyła się w Człuchowie 13 października 2022 r. 

W wydarzeniu udział wzięli, m. in.:

  Ambasador Królestwa Danii w Polsce -  Ole Toft.

  Regionalny Lider ds. Żywności i Rolnictwa w Ambasadzie Królestwa Danii - Jeppe Juul Petersen.

  Starosta Powiatu Człuchowskiego – Aleksander Gappa.

  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno – Wojciech Kallas, Wiceburmistrz Człuchowa - Tomasz Kowalczyk.

  Wójtowie Gminy Człuchów – Paweł Gibczyński, Gminy Przechlewo - Krzysztof Michałowski, Gminy Rzeczenica - 
Marcin Szulc.

  Prezes Zarządu Goodvalley – Paweł Nowak.

  Radni Rady Powiatu Człuchowskiego i Rady Miejskiej w Człuchowie.

  Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

  Dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież człuchowskich i chojnickich szkół. 

Obecni byli też przedsiębiorcy z powiatów człuchowskiego i chojnickiego oraz  przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 W trosce o środowisko naturalne oraz o naszą jakość życia i jakość życia przyszłych pokoleń, apelujemy do
polskich władz państwowych,  samorządowych, do przedsiębiorców i  całego społeczeństwa o zintensyfikowanie
konkretnych  i  skutecznych  działań  mających  na  celu  zwiększanie  świadomości  społeczeństwa,  kształtowanie
właściwych zachowań i nawyków, inicjowanie, wspieranie i podejmowanie konkretnych działań służących ochronie
naszego środowiska i  klimatu,  a  także o tworzenie regulacji  prawnych przeciwdziałających dalszej  degradacji
środowiska naturalnego i wspierających jego ochronę, tam gdzie to możliwe, odtworzenie jego pierwotnego stanu.

Apelujemy, aby ambitne cele, określone w Konwencji Klimatycznej ONZ, w Celach Zrównoważonego Rozwoju
ONZ, w strategii  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz w innych ważnych dokumentach
nie  były  tylko  pustymi  zapisami,  a  przełożyły  się  na  świadome  i  konkretne  działania  –  zarówno  
w dużych projektach globalnych i państwowych, jak i w naszych lokalnych środowiskach.

Uczestnicy konferencji wypracowali wspólnie chmurę klimatyczną. 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na informacje, sugestie i hasła wpisane w tę chmurę: 

Jako  świadoma  stających  przed  nami  wyzwań  i  kryzysów  młodzież  szkół  z  powiatów  człuchowskiego  i  chojnickiego,
deklarujemy nasze  czynne  zaangażowanie  w podejmowanie  wyżej  opisanych  działań  i  oczekujemy,  że  nasze  postawy  
i działania będą wspierane przez władze wszystkich szczebli, tak, abyśmy wspólnie uchronili przyszłość naszą i przyszłość
kolejnych pokoleń. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność. 

Mamy przecież tylko jedną planetę…
W imieniu wszystkich uczestników Warsztatów – organizatorzy:

Mirosława Podgórska Joanna Kadowska Grzegorz Brodziak
Dyrektor ZSS STO w Człuchowie Prezes Stowarzyszenia

Chojnicki Alarm dla Klimatu

Prezes SKT STO nr 131 w Człuchowie

Prezes Zarządu Goodvalley Agro S.A.


