REALIZACJA PROGRAMU
PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
Realizacja rządowo-samorządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
ma na celu budowę dwóch boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza
szatniowo-sanitarnego. Obiekty są bezpłatne i korzystać może z nich każdy.

W latach 2008-2012 na terenie Województwa Wielkopolskiego stworzono
warunki pod budowę 292 obiektów w ramach programu „Moje Boisko – Orlik
2012” (41 obiektów w 2008 roku, 100 w 2009 roku, 70 w 2010 roku, 54 w 2011
roku oraz 27 w roku 2012). Dodatkowo 8 obiektów powstało bez udziału
finansowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego, co razem daje liczbę
300 Orlików.
Dzięki temu Województwo stało się liderem w programie. Spośród 226
gmin na terenie województwa wielkopolskiego 202 mają na swoim terenie
„Orlika” (89% wykonania). Pozostały zatem 24 gminy, które nie realizowały
jeszcze programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Żadne inne województwo nie może się pochwalić taką liczbą
wybudowanych obiektów w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.
Innowacją w stosunków do obiektów tego typu budowanych w pozostałych
częściach kraju są dodatkowe elementy sportowe na wielkopolskich Orlikach jak
bieżnie lekkoatletyczne (proste i okólne), korty tenisowe, rzutnie do pchnięcia
kulą, skocznie w dal, wzwyż oraz inne.
Na realizację tych inwestycji w ciągu 5 edycji programu w latach 20082012 Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył kwotę blisko 95 mln
złotych. Tyle samo środków w naszym województwie zainwestowało
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Średnia cena budowy Orlika w Wielkopolsce jest niższa od średniej
krajowej. Co znaczy, że za obiekty tej samej jakości płacimy mniej. Wynika to
z szybkości działania, gdyż Uchwałę o wprowadzeniu beneficjentów do
programu Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmuje zawsze na
pierwszej sesji w roku realizacji. Pozwala to beneficjentom na szybkie działanie
przy ogłaszaniu przetargu i w efekcie uzyskanie niższej ceny, gdyż w pierwszej
połowie roku to firmy poszukują Orlików (w drugiej połowie jest odwrotnie)
i ceny nie są wywindowane.

W Wielkopolsce średnio przy budowie jednego Orlika stworzono 25 miejsc
pracy. A sporą część przetargów wygrywają wielkopolskie firmy i w ten sposób
„pieniądze zostają w domu”.
Jeden Orlik w Wielkopolsce przypada na 11,3 tys. mieszkańców. W kraju
średnia wynosi 1 Orlik na 15 tys. mieszkańców.

Wielkopolskie Orliki tętnią życiem – w tym roku wiosną odbył się III Turniej
Orlika o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Turniej w 2012 roku rozegrano na prawie wszystkich obiektach wybudowanych
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w Województwie Wielkopolskim. Od tego czasu Turniej rozgrywany jest co roku
od marca do czerwca i cieszy się coraz większą popularnością.

Jesienią 2010 roku natomiast rozgrywany został Turniej Orlika o Puchar
Premiera Donalda Tuska. Na szczeblu wojewódzkim w Wielkopolsce udział
w nim wzięło 1150 drużyn (8-10 tys. uczestników). Finał ogólnopolski wygrała
drużyna

UKS „Czwórka” Kościana w kategorii chłopcy młodsi. W wyższym

przedziale wiekowym w finale zagrała ekipa Szkółki Piłkarskiej OLO
Władysławów.

Powyższe świadczy o tym, że budowanie tak dużej ilości Orlików podniosło
poziom sportowy wśród wielkopolskiej młodzieży i natychmiast przyniosło
wyniki.
Jesienią rozgrywane są Turnieje Orlika o Puchar Premiera, których finał
ogólnopolski w 2010 roku wygrała drużyna piłkarska z Kościana. W 2011 roku
w kategorii chłopców młodszych zwyciężyła drużyna z Szamotuł, a wśród
chłopców starszych najlepsza okazała się ekipa z Koła.

