Apel Nr 1/21
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 6 sierpnia 2021 r.
w sprawie podjęcia działań w zakresie poprawy stanu zbiornika Szałe
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 pkt 4) Uchwały nr 222/16 Rady Gminy Opatówek z dnia
24 listopada 2016 roku w sprawie Statutu Gminy Opatówek (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.
7542 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejskiej Gminy Opatówek, zaniepokojona długotrwałym brakiem działań na rzecz
poprawy stanu zbiornika Szałe, apeluje i wzywa właściwe organy i instytucje, a w szczególności
Burmistrza Gminy Opatówek do podjęcia wspólnych działań, zmierzających do zmiany obecnej
sytuacji, których szczegóły zawiera załącznik do niniejszego apelu.
§ 2. Apel wraz z załącznikiem zostaje przekazany Ministrowi Klimatu i Środowiska, Państwowemu
Gospodarstwu Wodnemu "Wody Polskie", Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarządowi Województwa Wielkopolskiego,
Marszałkom Sejmu i Senatu, Posłom i Senatorom z okręgu kalisko-leszczyńskiego, Staroście
Kaliskiemu, Burmistrzowi Gminy Opatówek i innym organom jednostek samorządu terytorialnego z
terenu powiatu kaliskiego.
§ 3. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Apel podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy
Opatówek.

Załącznik do Apelu Nr 1/21
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 6 sierpnia 2021 r.
w sprawie podjęcia działań w zakresie poprawy stanu zbiornika Szałe
Rada Miejska Gminy Opatówek apeluje i wzywa właściwe organy i instytucje, a w szczególności
Burmistrza Gminy Opatówek, do podjęcia działań w zakresie poprawy stanu jakości wody i otoczenia
zbiornika Szałe, zlokalizowanego na terenie Gminy Opatówek.
Zbiornik retencyjny o powierzchni 167 ha zlokalizowany jest na rzece Trojanówce, powstał w latach
70. XX wieku, zwany jest także Jeziorem Pokrzywnickim, zalewem lub zbiornikiem Szałe. Mimo, iż
administracyjnie zalew znajduje się w granicach Gminy Opatówek, to warto podkreślić, że zarówno
rzeki Trojanówka i Pokrzywnica, jak i zbiornik Szałe stanowią własność Skarbu Państwa. Zarządcą
zbiornika jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni w Kaliszu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. "Wody Polskie" powstały z dniem 1 stycznia
2018 r. i przejęły kompetencje od wcześniejszego zarządcy, czyli w omawianym przypadku Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego administratorem był Wielkopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim). Mimo
tych powszechnie znanych faktów, wciąż w debacie publicznej zarzuty wobec braku wyczyszczenia
zbiornika Szałe przypisywane są niesłusznie władzom Gminy Opatówek.
Warto jednak zaznaczyć, że własnością Gminy Opatówek jest teren 8 ha przy zbiorniku, stanowiący
miejsce idealne do działań rekreacyjno-sportowych oraz turystycznych, gdzie m.in. istnieją lokale
gastronomiczne i noclegowe, znajdują się garaże wynajęte na rzecz organizacji pozarządowych i
innych instytucji działających w dziedzinie sportów wodnych. Choć na zalewie można uprawiać różne
dyscypliny wodne, jak m.in. windsurfing czy wioślarstwo, to jednak fatalny stan wody uniemożliwia
uprawianie pływania czy po prostu rekreacyjne kąpiele mieszkańców Gminy Opatówek, Miasta
Kalisza czy innych sąsiednich gmin. Z żalem obserwujemy, jak nieznane osoby traktując tereny
okalające zbiornik jako wysypisko śmieci, wyrzucając nie tylko domowe odpady, ale i śmieci
wielkogabarytowe, których usunięcie jest uciążliwe i kosztowne.
Widząc ogromny potencjał turystyczny, rekreacyjny i sportowy zbiornika oraz obserwując brak
działań w tym zakresie, Rada Miejska Gminy Opatówek apeluje i wzywa właściwe organy i instytucje
do podjęcia działań w zakresie poprawy stanu zbiornika Szałe. Wzywamy do oczyszczenia i
pogłębienia zbiornika oraz wykorzystania właściwych środków, aby przywrócić dawną świetność
zbiornikowi. Mamy pełną świadomość, że jest to zadanie niezwykle kosztowne. Niemniej każdy
zbiornik retencyjny po wielu latach użytkowania "zużywa się" i wymaga konserwacji z prawdziwego
zdarzenia. W parze z tymi działaniami powinna iść troska o oczyszczenie rzek należących do zlewni
zbiornika Szałe. Rada Miejska Gminy Opatówek podkreśla, że z każdym rokiem wzrasta liczba
mieszkańców podłączonych do kanalizacji, wobec czego zmniejsza się ryzyko zanieczyszczenia
zlewni.
Jako Radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek głęboko wierzymy, że Szałe może stać się ponownie
turystycznym magnesem dla naszej gminy, bowiem nad zalewem - jak przed laty - mogą odbywać się
różne wydarzenia sportowe, kulturalne, integracyjne. Nie tylko zależy nam więc o oczyszczenie
zbiornika, ale o impuls do faktycznych działań na rzecz pełnego wykorzystania potencjału zbiornika i
miejscowości Szałe.

