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?Moje Boisko ? Orlik 2012? to program rządowo-samorządowy, który zakłada budowę
ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem
socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Celem Programu jest udostępnienie
dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu,
niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej...

  

?Moje Boisko ? Orlik 2012? to program rządowo-samorządowy, który zakłada budowę
ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami 
i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Celem Programu jest
udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego
uprawiania sportu, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej. 
Zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystki każdy nowo powstały w ramach Programu
obiekt to kompleks dwóch boisk: boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne (przeznaczone do
piłki koszykowej i piłki siatkowej) oraz szatnia i zaplecze socjalne. Obiekty wybudowane w
ramach ?Orlika? wyposażone są w niezbędny sprzęt sportowy, są ogrodzone 
i oświetlone. Program ?Moje Boisko - Orlik 2012? jest ważnym punktem strategii Rządu 
w zakresie rozwoju i promocji sportu.
W 2008 roku Program realizowany jest w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Źródła finansowania inwestycji to środki budżetu państwa, środki
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego oraz środki własne wnioskodawcy.
W województwie kujawsko-pomorskim do udziału w programie ?Moje Boisko ? Orlik 2012?
zgłosiło się 39 jednostek samorządu terytorialnego, z którymi zostały podpisane umowy na
realizację 46 ?Orlików?. 
Łączna kwota dofinansowania tych inwestycji ze środków budżetu państwa to kwota 
15.318.000,00 zł.
Dotychczas uruchomiono 14 obiektów sportowych  w miejscowościach:
- Baruchowo (Powiat Włocławski),
- Radzyń Chełmiński (Powiat Grudziądzki),
- Śliwice (Powiat Tucholski),
- Działyń (Gmina Zbójno, Powiat Golubsko-Dobrzyński),
- Gniewkowo (Powiat Inowrocławski),
- Wielka Nieszawka (Powiat Toruński),
- Zielonczyn (Gmina Sicienko, Powiat Bydgoski),
- Rypin (Powiat Rypiński), 
- Solec Kujawski (Powiat Bydgoski),
- Świętosław (Gmina Ciechocin, Powiat Golubsko-Dobrzyński),
- Pakość (Powiat Inowrocławski),
- Barcin (Powiat Żniński),
- Dąbrowa (Powiat Mogileński),
- Grębocin (Gmina Lubicz, Powiat Toruński),
- Toruń (2 obiekty w Powiecie Toruńskim),
- Janowiec Wielkopolski (Powiat Żniński),
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- Inowrocław (Powiat Inowrocławski).
W najbliższych dniach planowane jest otwarcie kompleksów sportowych w miejscowościach:
Koronowo, Białe Błota oraz Radziejów.
Szczegółowy wykaz jednostek samorządu terytorialnego realizujących program ?Moje Boisko ?
Orlik 2012? w województwie kujawsko- pomorskim.
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