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Sztandarowym przedsięwzięciem w dziedzinie sportu 

Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie 

i działającego przy nim boiska piłkarskiego jest powstanie 

i prowadzenie ligi piłki nożnej dla chłopców: Nowohuckiej Ligi 

Piłkarskiej. 

 

Organizatorem ligi jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza 

Korczaka w Krakowie oraz Rada Dzielnicy XVI „Bieńczyce”. 

 

Pomysł stworzenia ligi i jej działanie ma na celu dać młodzieży 

z Nowej Huty alternatywę do spędzania aktywnie czasu wolnego, jak 

zagospodarować swój czas z pożytkiem dla siebie i najbliższego 

otoczenia. Celem jest również łagodzenie antagonizmów na tle 

sportowym. Niezdrowy doping, ”bojówki” to problemy często 

spotykane na terenie Nowej Huty. Poprzez integrację młodych ludzi 

przez sport, wspólne mecze czy zdrową rywalizację uczymy 

i pokazujemy jak żyć obok kogoś o odmiennych poglądach oraz jak się 

nawzajem tolerować. 

 

Uczestnictwo w lidze jest bezpłatne, a wszystkie mecze 

rozgrywane są na boisku piłkarskim (w zimie krytym halą 

pneumatyczną) przy Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka 

w Krakowie, na osiedlu Kalinowym 18. 

 



Meczom towarzyszy duch zasady „fair play” a młodzież uczy się 

współdziałania w zespole oraz zdrowej, sportowej rywalizacji. 

Nowohuckiej Lidze Piłkarskiej jako priorytet przyświeca dbałość 

o zdrowie, wszechstronny rozwój oraz upowszechnianie wśród 

młodzieży aktywności fizycznej. 

 

Liga posiada własny, specjalnie stworzony do tego celu regulamin 

rozgrywek zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej. 

 

Sponsorem i fundatorem nagród jest Rada Dzielnicy XVI 

„Bieńczyce”. 

Patronem medialnym naszej ligi jest internetowy portal 

sportowy - futbolowo.pl 

 

Oficjalna strona internetowa NLP: 

www.nlplotto.futbolowo.pl 

 

We wrześniu 2019 roku rozpoczęliśmy kolejną, edycję naszej 

ligi, która potrwa do czerwca 2020 roku. Rozgrywki odbywać się będą 

w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej. Każda runda trwać będzie 

16 tygodni. Mecze rozgrywane będą w piątki i soboty. Łączna liczba 

spotkań szacowana jest na około 130 w każdej rundzie. Przewidujemy 

udział około 16 drużyn młodzieżowych w kategorii szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. Całkowita liczba uczestników szacowana jest na 

około 200 osób. 

http://www.nlplotto.futbolowo.pl/

