5 sierpnia 2020

Ludowy Klub Piłkarski „Orkan” Wojcieszków

Historia futbolu w Wojcieszkowie sięga połowy lat 60. ubiegłego wieku, wówczas bowiem zaczęła
działalność sekcja siatkówki męskiej przy Ludowym Zespole Sportowym Wojcieszków. Była to
prężnie rozwijająca się sekcja w której grali młodzi zawodnicy z Wojcieszkowa, a nawet z Łukowa.
Następnie utworzono sekcję piłki nożnej, w barwach której występowali miejscowi zawodnicy. W
1973 r. opiekę nad LZS-em z ramienia Urzędu Gminy przejęli Andrzej Lewartowski i Jan Kaliszuk.
W 1976 r. doszło do połączenia drużyn LZS Wojcieszków i Wóldom Wólka Domaszewska. Wówczas
powstał Ludowy Klub Sportowy Bystrzyca Wojcieszków z siedzibą w Wólce Domaszewskiej. Drużyną
opiekował się Tadeusz Borkowski. Jednak z braku środków finansowych drużyna, po rozegraniu
dwóch sezonów, zrezygnowała z dalszych występów w rozgrywkach powiatowych.
Ponownie drużynę piłkarską w Wojcieszkowie reaktywowano w 1990 r. Wówczas zespół z
Wojcieszkowa przyjął nazwę Orkan, będąc nadal przynależnym do gminnego LZS-u. Klub przystąpił
do rozgrywek B klasy w Siedleckim OZPN. Drużynę w latach 1990-1993 poprowadził Adam Kopyść, a
ze strony gminy koordynacją działań zajął się Jan Gmurkowski. Mecze domowe Orkana odbywały się
na boisku na terenie parku. Wskutek problemów organizacyjno-finansowych Orkan w 1993 r.
ponownie zawiesił swoją działalność ligową.
Od połowy lat 90. zespół z Wojcieszkowa brał udział tylko w rozgrywkach gminnych, a do drużyny
przychodzili młodzi zawodnicy, mający ambicję grania w wyższej lidze. Wśród nich był Paweł
Tymosz, który około 1998 r. przejął czynności organizacyjne w zespole. Po dwóch latach gry na
szczeblu gminnym zawodnicy chcieli spróbować swoich sił w oficjalnych rozgrywkach ligowych.
Nastąpiło to w 2000 r., gdy zebrano wymagane dokumenty i zgłoszono Orkana do rozgrywek A klasy
(grupa II) w sezonie 2000/01 w strukturach Bialskopodlaskiego OZPN. Pracę szkoleniową wykonywał
Józef Cieślak, Paweł Tymosz był prezesem, a kierownikiem drużyny Jan Gmurkowski. Drużyna
otrzymała pomoc finansowo-organizacyjną Urzędu Gminy w Wojcieszkowie oraz od Jarosława Guli,
jednego z piłkarzy, będącego zarazem przedsiębiorcą z Łukowa.
Piłkarze z Wojcieszkowa w A klasie występowali kolejne pięć sezonów. Dopiero w czerwcu 2005 r.
drużyna wywalczyła awans do okręgówki, w której grała przez kolejne 10 sezonów. W tym czasie
Orkan w sezonie 2012/13 walczył o awans do IV ligi, ostatecznie ustępując miejsca ekipie z Krzywdy.
Następne lata okazały się coraz słabsze w wykonaniu Orkanu, najpierw trzy sezony w A klasie, a
potem w B klasie, z której awansowali w maju 2020 r. do A klasy.

Pełna nazwa: Ludowy Klub Piłkarski Orkan Wojcieszków.
Lokalizacja: Wojcieszków, gmina Wojcieszków, powiat łukowski.
Data powstania: 1990 r.
Barwy: zielono-biało-czerwono-czarne.
Adres: ul. Okopowa 11, 21-411 Wojcieszków.

Miejsce rozgrywania meczów u siebie: boisko sportowe przy ul. Parkowej 1 w Wojcieszkowie.
Zasłużeni działacze i społecznicy: Konrad Dębek, Jan Gmurkowski, Piotr Grabiec, Jarosław Gula,
Andrzej Lewartowski, Tomasz Niewęgłowski, Marek Przekaziński, Henryk Tymosz, Paweł Tymosz.

Informację o klubie przygotował Cezary Hince, dokumentalista i pasjonat piłki nożnej na poziomie
okręgu bialskopodlaskiego.
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