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Jesteś na stronie Krzysztofa Wilka, która poświęcona jest moim sportowym pasjom. Jestem
polskim kibicem piłki nożnej i siatkówki. Od pewnego momentu jestem też dziennikarzem
piszącym dla portalu przegladligowy.com . Piszę też dla liga.net.pl , gdzie mam swój dział:
"Widziane z trybun". Wcześniej pisałem dla
boisko.pl
. Wszystkie artykuły, które tu się znajdują są mojego autorstwa. Zdjęcia i filmy robiłem ja lub
moja wspaniała żona, która jeździ ze mną na wszystkie mecze. Mieszkam w Nysie. Jest to
miasto w województwie opolskim, które leży blisko Czeskiej Republiki. Moje zainteresowania
piłkarskie można podzielić na trzy działy:
1. Kolekcjonowanie biletów piłkarskich i siatkarskich.
2. Turystyka stadionowa, czyli tzw. groundhopping.
3. Statystyki piłkarskie, czyli tworzenie własnych rankingów.
W jakim celu założyłem moją stronę? Dzięki niej chcę nawiązać nowe kontakty z
kolekcjonerami biletów piłkarskich i siatkarskich oraz z osobami jeżdżącymi na mecze
piłkarskie.
Jeżeli chodzisz na mecze swojej ulubionej drużyny, obojętnie czy jest to reprezentacja kraju,
czy klub ligi regionalnej, a nie zbierasz biletów, to odłóż je dla mnie.
Jeżeli zbierasz bilety sportowe, to skontaktuj się ze mną w celu wymiany.
Jeżeli organizujesz wyjazd na jakiś mecz, np. reprezentacji Polski czy innej, klubu polskiego lub
zagranicznego, to daj znać. Może będę mógł pojechać z Tobą, a przez to zmniejszy się koszt
wyjazdu. Dodam, że prawie zawsze jeżdżę z żoną.
Jeżeli jesteś członkiem zagranicznego fan clubu i masz dwa wolne miejsca w busie na wyjazd,
to daj znać.
Jeżeli znasz gdzieś tanie noclegi (20-30 zł za 1 noc od osoby w dwuosobowym pokoju), to daj
znać, a może zorganizuje sobie tam weekand piłkarski, w czasie którego zobaczę kilka spotkań
różnych lig.
Jeżeli jesteś zagranicznym groundhopperem i chciałbyś przyjechać w moje strony, to daj znać,
a spróbuję zorganizować Twój pobyt. Dotyczy to też polskich groundhopperów. Można wtedy
zaliczyć mecze w Polsce i Czechach.
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