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Klub Sportowy ,,Wóldom” w Wólce Domaszewskiej

Piłkarskie początki w Wólce Domaszewskiej to połowa lat 70. ubiegłego wieku, wówczas bowiem
funkcjonował LKS Bystrzyca Wojcieszków z siedzibą w Wólce Domaszewskiej. Drużyną opiekował
się Tadeusz Borkowski, miejscowy nauczyciel wychowania fizycznego w szkole oraz propagator
sportu i muzyki. W połowie lat 80. doszło do rozwiązania zespołu.
W połowie 2004 r. doszło do reaktywacji drużyny w Wólce, tym razem pod nazwą SLKS Wóldom
zespół przystąpił do B klasy (grupa II), jednak po rozegraniu dwóch kolejek Wóldom wycofał się z
dalszych meczów. O wiele lepszy powrót do działalności piłkarskiej w Wólce nastąpił w 2009 r. z
inicjatywy Tadeusza Borkowskiego i Józefa Cieślaka oraz grupy pasjonatów futbolu z okolicznych
miejscowości. Pierwszą nazwą drużyny był Sokół. Pierwszym prezesem został Józef Cieślak, a rolę
trenera pełnił Paweł Strzyżewski. Po roku nastąpiła zmiana nazwy klubu z Sokół na Wóldom, co
odnosi się do skrótu nazwy miejscowości Wólka Domaszewska. W klubie utworzono drużyny
juniorów i seniorów oraz sekcje piłki ręcznej i tenisa stołowego.
Klub wspomagany jest finansowo przez Urząd Gminy w Wojcieszkowie oraz przez lokalne
przedsiębiorstwo budowlane „Jetro”, które od kilku lat znajduje się w oficjalnej nazwie klubu.
Zespół z Wólki od sezonu 2009/10 bierze udział w rozgrywkach prowadzonych przez BOZPN na
szczeblu B klasy, zaś wygrany sezon 2018/19 umożliwił Wóldomowi grę na szczeblu A klasy (grupa
II). Na początku 2020 r. nowym prezesem klubu został Krzysztof Cieślak. Obecnie Wóldom Jetro
występuje w A klasie (grupa II).

Pełna nazwa: Klub Sportowy Wóldom Wólka Domaszewska.
Lokalizacja: Wólka Domaszewska, gmina Wojcieszków, powiat łukowski.
Data powstania: 2009 r.
Barwy: niebiesko-białe.
Adres: Wólka Domaszewska 79/124 A, 21-411 Wojcieszków.
Miejsce rozgrywania meczów u siebie: boisko przy parku w Wólce Domaszewskiej.
Zasłużeni działacze i społecznicy: Tadeusz Borkowski, Józef Cieślak, Krzysztof Cieślak, Zdzisław
Koziej, Zbigniew Łukasiewicz, Paweł Strzyżewski, Kamil Walo.
Informacje o Klubie pprzygotował Cezary Hince, dokumentalista i pasjonat piłki nożnej na poziomie
okręgu bialskopodlaskiego.
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