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GO ̧ ¢ BIE OZDOB NE

SPRZE DAM
• Sprze dam ma Êciu chy pol skie ko ro nia te;
czar ne czer wo ne, ˝ó∏ te, bia ∏e i mo re te le
(pstre) wy se lek cjo no wa ne nad wy˝ ki ho -
dow la ne, tel. 094 314 36 77. Obej rzyj te˝:
www.ma sciuch.pi gnet.pl.
• Pa wi ki ˝ó∏ te na bia ∏ych ogo nach, nie bie -
skie bia ∏o pierÊn. Bij pó∏ noc no kau ka ski barw -
no ogo nia sty, tar czo wy, bia lo g∏o wy. Pta ki
bar dzo do brej ja ko Êci. tel. 0 605 165 028.
• Sprze dam go ∏´ bie sta wak pol ski oraz
gar ∏acz sio d∏a ty ∏ap cia ty czer wo ne i czar -
ne, gar ∏acz z nor wich. Rze szów,
tel. 0 607 425 342.
• Sprze dam go ∏´ bie: krym ki, pa wi ki, gi le,
pe ru ka rze. Ta nio. Wy sy ∏a my Pocz tà. 
Tel. +48 661 973 416,
e -ma il: www.pta kioz dob ne.pl.tl.
• Sprze dam ry sie w ró˝ nych ko lo rach,
bro daw cza ki pol skie ˝ó∏ te, nie miec kie wy -
sta wo we. Go ∏´ bie szcze pio ne i od ro ba -
cza ne. Tel. 0 604 198 197,
e-mail: ja cek.z1967@gma il.com.
• Sprze dam bia ∏o tar czo we wie deƒ skie,
z 2008 r. czer wo ne i ˝ó∏ te Tel. 0 887 971 168, 
e-mail: d.po smyk@chel lo.pl.
• Sprze dam 2 sam ce ra sy Cau cho is ko lo ru
˝ó∏ te go, ∏u sko wa ne. Oba go ∏´ bie na ostat niej
wy sta wie otrzy ma ∏y no ty po 96 punk tów.
Scze pio ne, ob ràcz ko wa ne i od ro ba czo ne.
Tel. 0 897 643 609 lub 0 792 751 830,
e-mail: s.ta ra se wicz@wp.pl.
• Sprze dam go ∏àb hisz pan!! 2 czar ne sam -
ce (na ostat niej wy sta wie oba otrzy ma ∏y
po 96 pkt.) oraz sa mi c´ ∏u sko wa nà.
Wszyst kie go ∏´ bie z ro ku 2008. Szcze pio -
ne, ob ràcz ko wa ne i od ro ba czo ne. 
Tel. 0 897 643 609 lub 0 792 751 830, 
e-mail: s.ta ra se wicz@wp.pl.
• Sprze dam go ∏´ bie ra sy la ho re. Go ∏´ bie
z rocz ni ka 2008. Ob ràcz ko wa ne, szcze -

pio ne i od ro ba czo ne. Go ∏´ bie w trzech
ko lo rach: czer wo nym, czar nym i srebr -
nym. Na wy sta wach otrzy ma ∏y wy so kie
no ty. Na praw d´ war to!!!!!! 
Tel. 0 897 643 609 lub 0 792 751 830,
e-mail: s.ta ra se wicz@wp.pl.
• Sprze dam 2 pa ry go ∏´ bi ra sy swift egip ski.
Go ∏´ bie z rocz ni ka 2008. Ob ràcz ko wa ne,
szcze pio ne i od ro ba czo ne. Wy sta wia ne na
wy sta wach z bar dzo wy so ki mi no ta mi. 
Tel. 0 897 643 609 lub 0 792 751 830,
e-mail: s.ta ra se wicz@wp.pl.
• Ma Êciu chy pol skie ko ro nia te; czar ne
czer wo ne, ˝ó∏ te, bia ∏e i mo re te le (pstre),
wy se lek cjo no wa ne nad wy˝ ki ho dow la ne,
sprze dam. Tel. 094 / 314 3677. 
Obej rzyj te˝: www.ma sciuch.pi gnet
• Sprze dam go ∏´ bie li sto no sze pol skie nie -
bie skie i kro pia te. Tel. 012 27 85 512.
• Pol ski krót ko dzio by – szek ko lo ro wy
(czar ne, czer wo ne, ˝ó∏ te), od chów 08 r. 
Wy s. pocz tà. Tel. 0 601 988 157 (˚y rar dów), 
• Sprze dam kin gi wro c∏aw skie mi´ sne,
mo ty le war szaw skie. Tel. 0 609  073 058. 
• Sprze dam m∏o de show ra ce ry w 2009 r.
(zbie ram za mó wie nia). Tel. 0 515 475 801.
• Sprze dam sze ki bu da pesz taƒ skie – zbie -
ram za mó wie nia na m∏o de stan dar dy 09 r.
p∏o we i nie bie skie na ja snych szy jach. 
tel. 0 515 475 801.
• Sprze dam w 2009 r. stan dar dy m∏o de

(nie bie skie i p∏o we ja sne na srebr nych szy -
jach sà ro dzi ce – mo g´ prze s∏aç mms). 
tel. 0 515 475 801.
• Sprze dam go ∏´ bie li sto no sze pol skie nie -
bie skie i kro pia te. Tel. 012 27 85 512.
• Pol ski krót ko dzio by – szek ko lo ro wy
(czar ne, czer wo ne, ˝ó∏ te), od chów 08 r.
Tel. 0601 988 157 (˚y rar dów), te˝ pocz tà.
• Sprze dam kin gi wro c∏aw skie mi´ sne,
mo ty le war szaw skie. Tel. 0609  073 058. 
• Sprze dam m∏o de show ra ce ry w 2009 r.
(zbie ram za mó wie nia). Tel. 0515 475 801.
• Sprze dam sze ki bu da pesz taƒ skie – zbie -
ram za mó wie nia na m∏o de stan dar dy 09 r.
p∏o we i nie bie skie na ja snych szy jach. 
Tel. 0515 475 801.
• Sprze dam w 2009 r. stan dar dy m∏o de
(nie bie skie i p∏o we ja sne na srebr nych szy -
jach sà ro dzi ce – mo g´ prze s∏aç mms). 
Tel. 0515 475 801.
• Fif no wo czer kaw ski czar no ogo nia sty,
wo∏ ̋ aƒ skie czer wo ne, czar ne, ∏a b´dê ro -
stow ski bia ∏y sa miec i tri ko lor, or lik bia ∏o -
stoc ki, locz ki. Pta ki bar dzo do brej ja ko Êci.
Tel. 0605 165 028.
• Pa wi ki ˝ó∏ te na bia ∏ych ogo nach, nie bie -
skie bia ∏o pierÊn. Bij pó∏ noc no kau ka ski
barw no ogo nia sty, tar czo wy, bia lo g∏o wy.
Pta ki bar dzo do brej ja ko Êci. 
Tel. 0605 165 028.
• Sprze dam usza ki si we. ki Êç ce taj waƒ -
skie, ne pal skie i dia men ty z te go ro ku, 
tel. 0608 211 860.
• Sprze dam go ∏´ bie cu krów ki, tel.
0609  286 221, e-mail:: ka sia.krzysz -
tof@wp.pl.
• Sprze dam, za mie ni´ sze ki, czar ne, bia ∏e,
szy me le, sta lu chy. Tel. 076 847 32 95 kom.
0508 801 948. Nie od po wia dam na SMS -y.
• Sprze dam or li ki pol skie, ró˝ ne ko lo ry.
Pta ki wy so kiej kla sy, tel. 0604-638-015, 
e-mail:: adex@su per sta cja.pl.

PRZY CHOD NIA DLA ZWIE RZÑT 

„SA LVET”
ul. Ko sia rzy 14,

02-953 War sza wa -Wi la nów
tel. (0-22) 842 95 06
czyn na 11.00-20.00

tak˝e przy ul. Ratuszowej 1/3
dia gno sty ka i le cze nie cho rób

pta ków i in nych zwie rzàt.
www.salvet.com.pl

salvet@salvet.com.pl

Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza 
w Czechowicach-Dziedzicach 

serdecznie zaprasza w dniach 21-22 marca 2009 r.
na Wiosennà Wystaw´ Królików, Drobiu Ozdobnego 

i U˝ytkowego oraz Go∏´bi
Czechowice – Dziedzice 2009

Wystawa odb´dzie si´ w siedzibie zwiàzku przy ul. S∏owackiego 34 
w Czechowicach-Dziedzicach (naprzeciwko dawnej fabryki Apollo).

Zg∏oszenia na wystaw´ w terminie do dnia 10 marca 2009 r., 
wszelkie informacje pod numerem telefonu: 
0693 367 402 oraz 0603 643 185
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• Sprze dam wi dy my czar ne, czer wo ne,
locz ki, bro daw cza ki, blon dy ne ty, kin gi, 
tel. 0880 291 761, 
e-mail:: gniew ko@amor ki.pl.
• Sprze dam par k´ + 3 m∏o de go ∏´ bie ra -
sy mo ty le war szaw skie oraz 4 m∏o de go ∏´ -
bie ra sy za moj skie wy so ko lot ne: 
tel. 0 783-671-895 GG 5150716, 
e-mail:: kwas@kwas.biz.

• Sprze dam go ∏´ bie: da ma sceƒ skie oraz
swi fty egip skie. Go ∏´ bie do brej kla sy. 
Tel. 067 212 42 79.
• Sprze dam pa wi ki ró˝ ne http://www.pe -
luk.re pu bli ka.pl/sprze daz.html,
tel. 0507 104 309, e-mail:: pe luk@wp.pl.
• Sprze dam pa wi ka srebr ne go sam ca
z 2008r., 50 z∏ + koszt wy sy∏ ki, 
tel. 0887 971 168, 
e-mail:: d.po smyk@chel lo.pl.
• Sprze dam go ∏àb ki sy no gar li ce. 
Tel. 0886 064 221.
• Sprze dam ba ̋ an ty z∏o ci ste (kur ki, ko gut -
ki), ku ry ozdob ne, go ∏àb ki sy no gar li ce lub
wy mie ni´ na in ne. Tel. 0 886 064 221.
• Sprze dam pa r´ skow ron ków no rym ber -
skich m∏y na rzy z pa sa mi,
tel. 091-3847122,0-607718698,
e-mail:: are k0211@o2.pl.
• Sprze dam go ∏´ bie: gil, mo tyl war szaw -
ski, za kon nicz ka, gar ∏acz po mor ski, ko -

szua, swift egip ski, locz ki. 
Tel. 0 697 809 446.
• Sprze dam mew ki bia ∏e pol skie, do brej
kla sy. Tel. 012 278 55 12.
• Sprze dam wy wrot ka ma zur skie go: trzy
sa mi ce i pa r´ stan dar dów gro cho wych.
Tel. 0515 475 801.
• Przyj m´ za mó wie nie na go ∏´ bie ra sy tur -
kot vog tlandz ki oraz lo czek. Pta ki po wy -
sta wia nych ro dzi cach z wy l´ gu 2009 r. 
Tel. 0 697 181 885.
• Sprze dam nad wy˝ k´ ho dow la nà go ∏´ bi
ozdob nych w ra sie: nie miec kiej, bag de ta
no rym ber ska, rze szow ski wy sta wo wy.
Pta ki wy so kiej ja ko Êci oraz Êred niej, za pra -
szam – sie radz kie, tel. 0604  754 841, e-
mail:: cris bed@in te ria.pl.
• Mam na sprze da˝ bia ∏e gar ∏a cze z Nor -
wich.... po zdra wiam, tel. 0 604 359 577,
e-mail:: to ma sz31000@wp.pl.
• Sprze dam bu da pesz ty ˝ó∏ te ∏ap cia te  - 30
z∏/szt., 50 z∏/pa ra, srebr nia ki kla sy wy sta -
wo wej  -100 z∏/szt. Tel. 0 697 047 580, 
e-mail:: sta ni slaw j59@0p.pl.
• Sprze dam go ∏´ bie za moj skie bar dzo ∏ad -
ne ˝ó∏ te kra se czer wo ne kra se.
Tel. 0 662 355 913, 
e-mail:: kru ko_26@o2.pl.
• Sprze dam ma Êciu chy czar ne ko ro nia ste,
srocz ka pol ska krót ko dzio ba.
Tel. 043 825 58 83, 0 604 648 622.
• Sprze dam. gar ∏a cze po mor skie czer wo -
ne, wy wrot ki ma zur skie, pe ru ka rze, ka pu -
cyn ki, bia ∏og∏ów ki el blà skie, 
tel. 0697 140 270.
• Sprze dam go ∏´ bie ra sy: – Exhi bi tion Ho -
mer 150,00 z∏, – Show Ho mer 80,00 z∏,
– Show Ra cer 60,00 z∏. Krza no wi ce Woj.
Âlà skie, tel. 0887 472 202.
• Sprze dam nie miec kie wy sta wo we;
szym le, nie bie skie, sze ki. Wy so ka ja koÊç.
(Po le cam uwa dze.) GG2673528, 
tel. 0 604 754 841, 
e-mail:: cris bed@in te ria.pl.
• Sprze dam li sto nosz pol ski, pe ru karz, ryÊ,
bro daw czak pol ski. La ta jà ce. Pe∏ na pro fi -
lak ty ka. Tel. 012 274 14 30, 
e-mail:: mar cin go rec@in te ria.pl.
• Sprze dam 3 pa ry za moj skich 60 z∏ pa ra,
ti ple ry za g∏´ biow skie, an giel skie, bo ki bu -
da peszte ƒskie. Tel. 0609-911-443.
• Sprze dam za moj skie, ti ple ry, bok bu da -
pesz tan ski. Tel. 0609 911 443.
• Sprze dam bu da pesz ty oko ∏o 30 szt.,
par k´ czar nych ti ple rów lub za mie ni´ na
pa r´ ∏ad nych bro daw cza ków czar nych,

RAMKI, SIODE¸KA, KOSZE,
KARMNIKI, KOMPLETNE

CELE,
REGA Y̧ WYPOCZYNKOWE

i inne akcesoria do hodowli go∏´bi
Ceny producenta

Grzegorz Janusiewicz
ul. Kolejowa 28

34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Tel. (033) 876-66-62
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tel. 0782 246 823, 
e-mail:: Ro ber t732@vp.pl.
• Mam do sprze da nia pi´k nà pa r´ srebr -
nia ków kla sa wy sta wo wa 100 z∏ pa ra, sa -
miec pa wik bia ∏y 20 z∏ oraz sami ca tar czo -
wa 30 z∏, gar ∏a cze gór no Êlà skie ko ro nia ste
od 30 z∏/szt. Prze sy ∏am zdj´ cia ma ilem
pro sz´ pi saç lub dzwo niç. Tel. 0 695 707
735, e-mail:: mch m78@gma il.com.
• Sprze dam rze szow skie czar ne, czer wo -
ne i bia ∏e oraz stan dar dy. 
Tel. 0887 971 168, 
e-mail:: d.po smyk@chel lo.pl.
• Sprze dam mo ty le bu da pesz taƒ skie, bia -
∏o tar czo we wie deƒ skie z 2008 r., tel.
0887  971 168, e-mail:: d.po smyk@chel -
lo.pl.

KU PI¢
• Ku pi´ dwie sa micz ki tu ryƒ ski z∏o ta wiec,
tel. 012-657-57-18, 
e -ma il: dawidkrol2000@interia.pl.
• Ku pi´ sa mi ce blu eta kla sa wy sta wo wa.
zdj´ cia na e-mail:a, tel. 0 501  557 555, 
e-mail: ha lin ka p5@o2.pl.
• Ku pi´ ra sy stan dard 2 sa mi ce ja sno p∏o -
we na srebr nych szy jach. Tel. 0 515  475
801, e-mail: www.ma ro szek.piotr@wp.pl.
• Ku pi´ rol le ry bir ming ham po roz sàd nej
ce nie. Tel. 0 695 771 773, e-mail: je -
gerx@op.pl.
• Ku pi´ ka rie ry tyl ko pow. p∏oc ki lub w∏o -
c∏aw ski, tel. 0 600 104 441.
• Po szu ku j´/ku pi´ or li ki bia ∏o stoc kie bu da -
pesz ty ti ple ry za g∏´ biow skie grzy wa cze
per m skie czer wo ne/czar ne/˝ó∏ te/si we,
tel. 0 604 526  481. gg 9434859, e-mail:
bar piotr@gma il.com.

GO ̧ ¢ BIE POCZ TO WE
SPRZE DAM
• Sprze dam ho dow l´ go ∏´ bi pocz to wych,
li kwi da cja sta da, tel. 0 660 516 290.
• Sprze dam 15 go ∏´ bi pocz towych bar dzo
∏ad ne i za dba ne. niedro go. 
Tel. 0667 325 686 gg 12981465
e-mail: mi chal la ko my1@wp.pl.
• Za mie ni´ go ∏´ bie pocz to we na bo cia ny
dol no Êlà skie. Kon takt na e-mail: 
prze mo_70@tlen.pl.

KURY I INNY DRÓB OZDOBNY
SPRZE DAM
• Sprze dam kacz ki man da ryn ki, ka ro lin ki,
ba ham ki stan dard i mu ta cje, cy ra necz ki,
baj ka ∏y, czu pryn ki, sre brzan ki, drze wi ce

w´ drow ne, Êwi stu ny, p∏a sko no sy, ber ni -
kle. Pta ki ob ràcz ko wa ne, am pu to wa ne
w do sko na ∏ej kon dy cji i ni skich ce nach. 
Tel. 0 605 165 028.
• Sprze dam czu bat ki z∏o te, wiel b∏à dzie ol -
brzy mie, srebr ne i z∏o te mi nia tu ry. Su∏ ta ny
bia ∏e, czar ne, nie bie skie, pr´ go wa ne. Bia -
∏o czub czar ny, nie bie ski, pr´ go wa ny, bia ∏y
(g∏ad kie i lo ko wa ne), ka rze ∏ek ∏ap cia ty cy -
try no wy, fe niks czar ny min., ko chi ny min.
go ∏e bie se ne gal skie. Pta ki bar dzo do brej
ja ko Êci. Tel. 0 605 165 028.
• Sprze dam jaj ka Le ghorn 2 z∏/szt + kosz -
ty wy sy∏ ki, tel. 0 603 133 140,
e -ma il: twp_te ed@op.pl.
• Sprze dam ka czor ki man da ryn ki. Ide al ne
do zmia ny krwi w sta dzie. 2007-2008. 
Wy sy ∏a my pocz tà. Ce na 100 z∏/sztu ka, 
tel. +48 661 973 416,

e -ma il: www.pta kioz dob ne.pl.tl
• Sprze dam rocz nà pa r´ pa wi czar no -
skrzy d∏ych. Do bie ram pa ry nie spo krew -
nio ne. Wy sy ∏a my pocz tà. Na praw d´ war -
to. Tel. +48 661 973 416,
e -ma il: www.pta kioz dob ne.pl.tl.
• Kacz ki man da ryn ki, ka ro lin ki, ba ham ki
stan dard i mu ta cje, cy ra necz ki, baj ka ∏y, czu -
pryn ki, sre brzan ki, drze wi ce w´ drow ne,
Êwi stu ny, p∏a sko no sy, ber ni kle. Pta ki ob -
ràcz ko wa ne, am pu to wa ne w do sko na ∏ej
kon dy cji i ni skich ce nach. Tel. 0605 165 028.
• Czu bat ki z∏o te, wiel b∏à dzie ol brzy mie,
srebr ne i z∏o te mi nia tu ry. Su∏ ta ny bia ∏e,
czar ne, nie bie skie, pr´ go wa ne. Bia ∏o czub
czar ny, nie bie ski, pr´ go wa ny, bia ∏y (g∏ad kie
i lo ko wa ne), ka rze ∏ek ∏ap cia ty cy try no wy,
fe niks czar ny min., ko chi ny min. go ∏´bie
se ne gal skie. Pta ki bar dzo do brej ja ko Êci.
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Tel. 0605 165 028.
• Sprze dam Êwi stu ny chi lij skie, g´ si ty be -
taƒ skie oraz per li ki srebr ne. 
Tel. 0 512 491 503,

e-mail:: pio tr pa welc@gma il.com.
• Sprze dam ko gut ki bia ∏o czu ba czer wo -
ne go i czar ne go. Tel. 083 341 11 01, 
e-mail: and pro@wp.pl.
• Sprze dam g´Ê ni lo wà z 2007 r. i 2008 r.
oraz ∏a b´ dzio wà 2008 r., tel. 083 341 11 01,
e-mail: and pro@wp.pl.
• Sprze dam su∏ ta ny bia ∏e, czar ne, nie bie -
skie ja sne i ciem ne oraz bia ∏o czar ne. 
Ta nio! 
Tel. 0607 447 729 lub 0669 279 029.
• Sprze dam ko chi ny mi nia tu ro we oraz
way an dot ty srebr ne. Tel. 0 609 286 221,
e-mail: ka sia.krzysz tof@wp.pl.
• Sprze dam ba ̋ an ty kiÊç ca ne pal skie go
oraz taj waƒ skie go -pa ry z te go ro ku. Wy -
sy ∏am pocz tà, tel. 0 608 211 860.
• Sprze dam gà go∏ ki, edre do ny, sierp ce,
kap tur ni ki, olÊnia ki, ˝u ra wie ko ro ni ki sza re, 

oraz spro wa dz´ tur ka ny i in ne, tel.
0 601 291 613, e-mail: kon rad.b@vp.pl.
• Sprze dam kacz ki z te go rocz nych, na tu -
ral nych l´ gów: oha ry, ro ̋ eƒ ce, czer wo no -
ra mien ne, baj ka ∏y, gà go∏ ki, edre do ny,
sierp ce, man da ryn ki, he∏ miat ki, pu ny, kap -
tur ni ki, ba ̋ an ty olÊnia ki, ˝u ra wie ko ro ni ki
sza re, pa wie i in ne oraz spro wa dz´ na za -
mó wie nie tur ka ny, oku la ro we i in ne eg zo -
tycz ne pta ki, tel. 0 601  291 613, e-mail:
kon rad.b@vp.pl.
• Sprze dam kur ki czu bat ka pol ska, ba ̋ an -
ty srebr ne i ∏ow ne – m∏o de Choj ni ce. Tel.
0 607 081 895, 0 695 591588, e-mail: kge -
wa@in te ria.pl.
• Sprze dam ba ̋ an ty z∏o ci ste lub wy mie -
ni´. Tel. 0886 064 221.
• Sprze dam ko chi ny mi nia tu ro we oraz

way an do ty srebr ne.
Tel. 0609 286 221, e-mail: ka sia.krzysz -

tof@wp.pl.
• Mam do sprze da nia: sa miec usza ka bru -
nat ne go te go rocz ny 200 z∏; Pa ra pa wi sa -
miec 3-let ni, sa mi ca te go rocz na,500 z∏; pa -
ra kró lew skich, pro duk tyw na, 150 z∏; sa -
miec elio ta te go rocz ny, 120 z∏; pa ra sre -
brna bar dzo do brze pro duk tyw na za
160 z∏; m∏o da pa ra srebr na za 70 z∏; ka czor
krzy ̋ ów ki, min. za 40 z∏; stan dar do wy za
20 z∏; ∏ow ne sta do, 2 ku ry plus ko gut za
120 z∏; pro duk tyw ne sil ki, sta do, ko gut
plus 3 kur ki za 150 z∏. Wi´k szoÊç pta ków
z na tu ral nych l´ gów, wszyst kie w do sko -
na ∏ej kon dy cji, tel. 0666 503 519, 
e-mail: a.sep@pocz ta.fm.
• Sprze dam prze pió ry wir gi nij skie, ka li for -
nij skie, prze piór ki chiƒ skie – pa ry ho dow -
la ne. Tel. 0 695 638 294.
• Sprze dam ku r´ or ping to na na bar dzo
krót kich no gach, ce na 50 z∏, tel. 0512 493
264, e-mail: prze my slaw ko bie la@wp.pl.
• Sprze dam czu bat ki mi nia tu ro we czar ne,
ja strz´ bia te, li li pu ty pol skie po 20 z∏. 

Tel. 0698 653 549, 
e-mail: ma ti dec@onet.eu.

• Sprze dam 4-let nie go olÊnia ka hi ma laj -
skie go, ce na 700 z∏. Tel. 0 887 550 460.
• Sprze dam kacz ki man da ryn ki, ka ro lin ki,
pa ste lo we he∏ miat ki baj ka ∏y. – 2008 rok.
Tel. 032 455 04 43.
• Sprze dam pa wie czar no skrzy d∏e do ro -
s∏e. Tel. 067 254 13 85. 0698 667 365.
• Sprze dam ko gu ta ba ̋ an ta z∏o ci ste go lub
wy mie ni´. Tel. 0886 064 221.
• Sprze dam pa wie czar no skrzy d∏e, ba ̋ an -
ty mi ka do hu meo, pa ra le go wa, ka ro lin ki
pa ste lo we cau cho is. Tel. 032 455 04 43.
• Sprze dam ka rze ∏ek ∏ap cia ty z∏o ci sto -
por ce la no wy. Tel. 068 387 41 73,

www.wo lie ra 2008.re pu bli ka.pl.
• Sprze dam ku ro pa twy skal ne, z wcze snej
wio sny 200, po je dyn czo i pa ry. Po le cam
wy sy ∏am pocz tà, tel. 0 661 973 416, 
e-mail: www.pta kioz dob ne.pl.tl.
• Za mie ni´ czar ne go ko gu ta arau ca na
z mar ca 08 (naj le piej na czar ne go), tel. 086
216 01 40 wie czo rem, e-mail: h.ma ru -
siak@wp.pl.
• Sprze dam ko gu ty cha bo psze nicz ne,
czan re bia ∏o na kra pia ne g∏ad kie i lo ko wa ne
z 2008 r., tel. 0601 268 472, e-mail:
ppniew ski@onet.eu.

• Sprze dam kur cza ki i ja ja (ce na 10% war -
to Êci) ko chin bia ∏y, czar ny, nie bie ski, kro -
gul czy, bia ∏y na kra pia ny. Tel. 054 236 50 60
lub 0607 036 650.
• Sprze dam ∏a b´ dzie czar no szy je, ber ni kle
rdza wo szy je i g´Ê ma ∏a – pa ra. Wi´ cej in fo.
na www.cy gnus.in fo.pl, tel. 0606 637 538,
e-mail: maj cher czykp@onet.eu.
• Sprze dam g´Ê ma ∏a – pa ra, ∏a b´ dzie
czar no szy je i ber ni kle rdza wo szy je z w∏a -
snej ho dow li, www.cy gnus.in fo.pl,
tel. 0 606 637 538,
e-mail: maj cher czykp@onet.eu.
• Sprze dam 4 ko gut ki je dwa bi ste, 30 z∏,
tel. 071 312 81 17, 
e-mail: rit te ri za ak@yahoo.com.
• Sprze dam arau ca ny (1,1) lub (1,2) oraz
dwie ku ry zie lo no nó˝ ki ku ro pa twia ne.
Naj le piej od biór oso bi sty. 
Tel. 086- 216-01-40 wie czo rem, e-mail:
h.ma ru siak@wp.pl.
• Sprze dam ko chi ny mi nia tu ro we oraz
way an do ty srebr ne do sko na le wy bar wio -
ne z na tu ral nych l´ gów. Tel. 0 609  286
221, e-mail: ka sia.krzysz tof@wp.pl.

• Sprze dam bia ∏o czub mi nia tu ro wy: czar -
ny, nie bie ski, kro gul czy, czar ny bia ∏o  na kra -
pia ny, ˝ó∏ ty, czer wo ny. Czu bat ka pol ska
mi nia tu ro wa, wiel b∏à dzia, nie bie ska, su∏ ta -

SKLEP WYSY¸KOWY
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA
KANKAN - Wroc∏aw, Joanna Jeziorek
tel./fax. 071 354 36 98, 0601 57 38 18, 
w godz. 10.00-18.00

SPECJALIZUJEMY SI¢ W ASORTYMENCIE
DO CHOWU I HODOWLI PTAKÓW
EGZOTYCZNYCH:
Najlepsze europejskie karmy (Vadigran, CeDe, NatMin)
i wszelkie akcesoria. Kompletnà ofert´ wysy∏amy
hodowcom pocztà.

HODOWLA DU˚YCH PAPUG
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ny, bia ∏y, czar ny, nie bie ski (ja sny, ciem ny),
kro gul czy, ˝ó∏ ty, czer wo ny (ja sny spód),
brzo skwi nio wy. Po 21.00,
Tel. 054 236 50 60 lub 0607 036 650.
• Sprze dam do brej ja ko Êci mi no rki, brah -
my, fa we rol e, ko chin y, w∏osz ki. 
Tel. 0 608 465 474.

• Sprze dam ham bur skie du ̋ e, srebr ne,
ka rze∏ ki ∏ap cia te, ko chi ny mi nia tu ro we,
wà sa cze an twerp skie, czu bat ki wiel b∏à -
dzie – od chów 2007. Wy sy ∏am. 
Tel. 0606-78-44-25.
• Mam do sprze da nia ho dow l´ pta ków
ozdob nych, któ re mu sz´ sprze daç, po nie -
wa˝ po trze bu j´ pil nie go tów ki. Po sia dam na -
st´ pu jà ce ga tun ki: pa wie nie bie skie 5-let nie,
300 z∏; uszak si wy 3-la ta, 100 z∏; ba ̋ an ty dia -
men to we 07. r 1+2, 100 z∏ z∏o te 07 r.
1+1, 60 z∏ kró lew skie 08 r. 1+1, 70 z∏; sre -
brzy ste 08 r. 1+1, 60 z∏, ne pal skie 08 r.
1+1, 100 z∏; eliot ku ra 08. r., 50 z∏; go ∏´ bie:
sreb nia ki ja sne kra kow skie, 40 z∏/szt; per ∏o -
we 1000 z∏ 10 szt. Au kcja jest grzecz no Êcio -
wa. Od biór tyl ko oso bi sty. Przy za ku pie ca ∏o -
Êci mo˝ li woÊç ne go cja cji. Tel. 0796 216 066, 
e-mail: dom me r3@o2.pl.
• Sprze dam ja ja l´ go we ma rans, arau kan,
per li ce, broj le ry, se bryt ki. 
Tel. 046 814 61 47.

KU PI¢
• Ku pi´ 2 kur ki bia ∏o czu ba czar ne go,
tel. 0 600 976 370, e -ma il: hid no@wp.pl.
• Ku pie ka czo ra he∏ miat ki nie za ko smicz -
nà ce n´, tel. 074-832 91 29, 
e -ma il: mruk -ni lo wy@wp.pl.
• Ku pi´ sa mi c´ olÊnia ka hi ma laj skie go 
2-3 let nia, tel. 0 691 115 085,
e -ma il: mie te k6789@wp.pl.
• Ku pi´ sa mi c´ olÊnia ka hi ma laj skie go
2 lub 3 let nià, tel. 0 691 115 085,
e -ma il: mie te k6789@wp.pl.
• Ku pi´ 2 ku ry ba ̋ an ta dia men to we go, 
e -ma il: ma rzen na wi snia@in te ria.eu.
• Ku pi´ sa micz ki or ping to na i ko gu ta fa -
we ro le. Tel. 083 341 11 01, 
e-mail: and pro@wp.pl.
• Ku pi´ bia ∏e i czer wo ne bojowniki no wo -
an giel skie, bojowniki in dyj skie, tel. 083

341 11 01, e-mail: and pro@wp.pl.
• Ku pi´ per licz ki lub wy mie ni´ na ba ̋ an ty.
Tel. 0886 064 221.
• Ku pi´ ka rze∏ ki ∏ap cia te z∏o te por ce la no -
we, ko gut i 2 kur ki; brah ma ku ro pa twia na
pa skow na nie bie ska 1 lub 2 ku ry, 
tel. 012 2588270, 
e-mail: fbrzo ska@izoo.kra kow.pl.
• Ku pi´ ja ja l´ go we au stra lo pa – nie mi nia -
tu ra lub kur ki m∏o de au stra lo pa, 
tel. 0503 701 448, e-mail: mgl gaz@op.pl.
• Ku pi´ kur cza ki lub jaj ka ra sy al ste irer –
nie mi nia tu ra. Tel. 0503  701 448, e-mail:
mgl gaz@op.pl.
• Pil nie ku pi´ ja ja l´ go we zie lo no nó˝ ki, le -
ghor na czy stych ra so wo. 
Tel. 0503 701 448, e-mail: mgl gaz@op.pl.
• Ku pi´ kur ki au stro lo pa srebr ne go (nie
mi nia tu ra) i jer sey gi gants z 2008 r., 
e-mail: krzysz tof -kur piew ski@wp.pl.
• Ku pi´ par k´ kur cha bo, czar no na kra pia -
ne lub bia ∏e z czar nym ogo nem, oraz 5 ku -
rek i ko gut ka zie lo no nó˝ ki ku ro pa twia nej,
w roz sàd nej ce nie, re jon ma ∏o pol ski, 
tel. 0 512-725-552, 
e-mail: ja no sz3@o2.pl.
• Ku pi´ ró˝ ne ba ̋ an ty któ re cho dzà lu -
zem po ogro dzie!!! Lub wy mie ni´ na in ne
pta ki!!! Tel. 0886 064 221.
• Ku pi´ se bryt ki z∏o te, zdro we i nie za ko -
smicz na ka s´. Tel. 0694 176 420, 
e-mail: alek sy ba ron@vp.pl.
• Ku pi´ ko gu ta su∏ ta na bia ∏e go. 
e-mail: ma re k521@op.pl.
• Ku pi´ ku ry cha bo ja strz´ bia te. 
Tel. 0609 073 058
• Ku pi´ or ping to ny oprócz bia ∏ych ˝ó∏ -
tych. Tel. 0 513 577  755, od po wiem na
sms -y.
• Ku pí  ku ro pa twy po lne. Tel. 0887 699 443,
e-mail: kjusz czak@onet.eu.
• Ku pi´ (sil ki) ku ry je dwa bi ste bia ∏e lub po -
ma raƒ czo we i ko chi ny ce na nie gra ro li.
Pro sz´ o kon takt GG13053006, 
tel. 0886 285 265, e-mail: on dieu@op.pl.
• Ku pi´ se bryt ki z∏o te – Opo le mo g´ za -
p∏a ciç za prze sy∏ k´, tel. 0694 176 420.

• Ku pi´ sa mi c´ dla sam ca na zdj´ ciu po wy -

˝ej. PIL NIE! Tel. 0697 969 771.

PTA KI EG ZO TYCZ NE

SPRZE DAM
• Go ∏´ bie eg zo tycz ne: cu krów ki nie bie -
skie, je dwa bi ste oraz bia ∏e na czar nej ob -
ro ̋ y je dwa bi ste z czu bem. Od chów 08.
Tel. 0601 988 157 (˚y rar dów), te˝ pocz tà.
• Pa ra l´ go wa g. se ne gal skich mu ta cji
czer wo nej oraz m∏o da pa ra z 2008 r. 
Tel. 0601 988 157 (˚y rar dów), te˝ pocz tà.
• Cu krów ki czu ba te oraz je dwa bi ste, ró˝ -
ne ko lo ry, od chów 08 r., ce na 50 z∏/szt.
Tel. 0601 988 157 (˚y rar dów), te˝ pocz tà.
• Sprze dam r´cz nie od kar mio ne 2008 -˝a ko
li be ryj skie -˝a ko kon gij skie -ama zon ki ku ri ki
– ary no bi lis – ru do ster ki le pi dy mo˝ li woÊç
wy bo ru pta ków z l´ gów mo˝ li woÊç za mó -
wie nia nie spo krew nio nych par ˝a ko li be ryj -
skich oraz kon go www.pa pu gi.net.pl, tel.
0 516 174 201, 
e-mail: di fe re@op.pl.
• Sprze dam sa mi c´ alek san dre tty wiel kiej
i czer wo no sk szy d∏ej z klat kà 180/90/65 lub

POLECAMY
Przepiórki rasy FARAON
- jaja wyl´gowe – 1 z∏
- ptaki m∏ode – od 10 z∏
- przepiórki rzeêne – 6 z∏

ZESTAWY HODOWLANE
- klatka z wyposa˝eniem
- 5 ptaków (1 + 4)
- instrukcja chowu
Cena zestawu 150 z∏
Hodowla zarejestrowana

INKUBATORY UNIWERSALNE
- 45 – 120 jaj
- instrukcja wyl´gów dla wszyst-

kich gatunków
- gwarancja

Cena 350 – 450 z∏

Podzespo∏y do samodzielnej
budowy inkubatorów.
Klatki, woliery modu∏owe i inne.

Wi´cej na www.polgerz.pl

Tel. (0-75) 71-31-310
Dostawa do domu 30 z∏.  
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ku pi´ sam ce za mia na, tel. 079 277 40 05,
e-mail: ar nol d153@in te ria.pl.
• Sprze dam sam ca Êwier got ki se le dy no -
wej 2008 mu ta cja ru bi no, ob ràcz ko wa ny. 
Wy sy ∏am pocz tà. tel. 0 602 294 230, 
e -ma il: wtu row ski@wp.pl.
• Sprze dam nie roz ∏àcz ki, mo dro lot ki oraz
kin gi i gar bo no sy - wy so kiej kla sy go ∏´ bie.
Tel. 0508 129 551, 
e-mail: ire na.bieg@wp.pl.
• Sprze dam pa ta gon ki – 2008 r. alenk san -
dre ty ob ro˝ ne – ró˝ ne mu ta cje, nie roz -
∏àcz ki – nad wy˝ ki. Tel. 067 254 13 85,
0698 667 365.
• Sprze dam ro zel le kró lew skie czer wo ne
-5 szt.-220 z∏/szt. Mo zli woÊç z∏o ̋ e nia par.
Ro ze la kró lew ska nie bie ska sa miec 260 z∏.
rocz nik 06 r. Ko zy zó∏ te 5szt.- 60 z∏./szt.
Pta ki z do ku men ta mi rej. Tel. 088 981 64
95, e-mail: 66klau dia 99@wp.pl.
• Sprze dam m∏o de pa pu gi, oswo jo ne
i r´cz nie wy kar mio ne lo ry sy t´ czo we
i gór skie. Sà to to wa rzy skie bar dzo ko lo -
ro we pa pu gi, ∏a two uczà si´ na Êla do waç
od g∏o sy i dêwi´ ki oto cze nia (mo wa ludz ka,
dêwi´ ki dzwon ków itp.) Ce na 750 z∏ -1000
z∏ wi´ cej na www.na sze pa pu gi.unl.pl, 
tel. 0511 712 285, 0502 671 729, 
e-mail: e_s@op.pl.
• Sprze dam alek  san dre tt´ wiel kà ma 2 la -
ta, jest upar ta i z∏o Êli wa, e-mail: ma re -
k521@op.pl.
• Sprze dam pa pu gi: mo dro lot ki, nie roz -
∏àcz ki per so na ty oraz go ∏´ bie kin gi i gar bo -

no sy, tel. 0508 129 551, 
e-mail: ire na.bieg@wp.pl.
• Sprze dam alek san dret ta Êil wo g∏o wa sa -
mi ca 07, nim fy 08, alek san dret ty ob ro˝ ne
zie lo ne 07.08 ce ny od 50 z∏, 
tel. 0 509-370-482, e-mail: pza lin ski@wp.pl, 
www.pa pu gi.byd goszcz.pl.
• Sprze dam: – par k´ nie spo krew nio nych
ka ta rzy nek ko bal to wych 220 z∏, – par k´
nie spor kew nio nych ka ta rzy nek: sa miec
szek i sa mi ca zie lo na 160 z∏ – nie spo krew -
nio nà par k´ ka ta rzy nek: ka ta rzyn ka ˝ó∏ ta
i cre mi no 300 z∏ Do po da nych cen na le ̋ y
do li czyç koszt prze sy∏ ki. Szcze gó ∏y po dam
za in te re so wa nym oso bom w ma ilu. Tyl ko
po wa˝ ne ofer ty. Nie od po wia dam na
SMSy. e-mail: pi ka ska@tlen.pl.
• M∏o de nie roz ∏àcz ki Fi sche ra (z do ku -
men ta mi) oraz czer wo no czel ne sprze -
dam. Wszyst kie ob ràcz ko wa ne,
www.alek san dret ta.re pu bli ka.pl, 
tel. 0503 835 578, 
e-mail: lip ski mi chal@gma il.com.
• Sprze dam pa pu g´ kró lew skà – sa miec
05 r., www.cy gnus.in fo.pl, tel. 60663753,
e-mail: maj cher czykp@onet.eu.
• Sprze dam pa pu gi ˝a ko kon go, ama zon -
ki, ku ri ki, ary no bi lis, ka ka du, i in ne,
www.pa pu gi.net.pl, tel. 0 516 174 201, e-
mail: di fe re@op.pl.
• Sprze dam k´ dzie rza we pa dwaƒ skie. Nie
wy sy ∏am pta ków pocz tà. Tel. 0 503  342
197, e-mail: g_kra su ski@in te ria.pl.
• Sprze dam ka nar ki zie lo ne, czer wo ne,

czer wo no czar ne, agat czer wo ny, pa ste lo -
we. Tel. 0607 752 235.
• Sprze dam ka nar ki glo ster i czer wo ny.
Tel. 0604 969 061, e-mail: jgwm@wp.pl.
• Sprze dam ka nar ki kszta∏t ne bor der pa ra,
08r., ob ràcz ko wa ne, sa miec ˝ó∏ ty, sa mi ca
szek, Bel gia – pa ra 400 z∏. Tel. 042 276 41
11, e-mail: stor czy k86@wp.pl.
• Sprze dam ze ber ki czer wo no li ce i czar -
no li ce, bia ∏e, szek ce na  -13 z∏/szt, go ∏àb ki
dia men to we  - 25 z∏/szt, ka nar ki 2 sam ce
kasz tan i ˝ó∏ ty  - 60 z∏/szt., wy sy ∏am na od -
po wie dzial noÊç i koszt ku pu jà ce go lub od -
biór oso bi sty, tel. 0889 958 734, 
e-mail: da wo o775@o2.pl.
• Za mie ní  ama dyn ki ob roê ne na mnisz ki
oraz sam czy ki go ∏àb ka ka plandz kie go na sa -
micz ki i sprze dam go ∏àb ki dia men to we mo˝ -
li woÊç wy s∏a nia pocz tà, tel. 0713 199 242, e-
mail: zaa@pocz ta.fm.
• Sprze dam ro zel le bia ∏o li ce, ru bi no, lu ti -
no, czer wo ne, stan dar do we, szcze pio ne
na lu ti no i ru bi no, 3-let nia pa r´ ro zel li lu ti -
no, rocz nà pa r´ Êwier got. 
Tel. 0512-135-573.
• Go ∏´ bie eg zo tycz ne: mie dzia no skrzy d∏y
(1,0), se ne gal ski, mu ta cja czer wo na (1,1),
wi no ru dy (0,1), zie lo no skrzy d∏y (2,1) od -
chów 08. Te˝ pocz tà. Tel. 0601-98-81-57.
• Go ∏´ bie eg zo tycz ne: cu krów ki nie bie -
skie je dwa bi ste oraz bia ∏e na czar nej ob ro -
˝y je dwa bi ste z czu bem, tak ̋ e in ne ko lo ry
– od chów 08., ce na: 50-70 z∏. 
Tel. 0601-98-81-57, ˚y rar dów.



• Sprze dam 2 sa micz ki li zard z∏o te, par k´
ko ro nia ków nie miec kich czer wo nych 
i sam ca glo ste ra zie lo ne go z ko ro nà wy Êl´
pocz tà, tel. 0 505 622 900,
e-mail: szysz@aol.pl.
• Ho dow ca sprze da nad wy˝ ki ho dow la ne
ra sy glo ster sam ce i sa mi ce, bar dzo do bry
ma te ria∏ ho dow la ny, tel. 0 600 264 570,
e-mail: ro bert ko zia ra@neo stra da.pl.
• Ho dow ca sprze da ka nar ki glo ster zie lo -
ne i sza fi ro we i ka nar ki har ceƒ skie, 
b. do bry ma te ria∏ ho dow la ny, 
tel. 0-34 363 04 35 kom. 0-502902007,
e-mail: ra do sle sze kr12@in te ria.pl.
• Sprze dam: ama dy ny dia men to we, ka ka -
owe i stan dar dy, 2008 r. - 80 z∏/szt.; ama -
dy ny wspa nia ∏e, 2006 r./2007r. - 200 z∏/pa -
ra,; ama dy ny ostro ster ne: ka ka owe i stan -
dar dy, 2008 r . - 50 z∏/szt.; astryl dy trzci no -
we, stan dard (po ˝ó∏ to li cych), 2008 r. – 80
z∏ /szt.,; go ∏àb ki dia men to we srebr ne,
2008 r. – 70 z∏/pa ra. Pta ki z wo lie ry ze -
wn´trz nej, w do sko na ∏ej kon dy cji. Ce ny
do ne go cja cji. Tel. 0 697 221 398, 
e-mail: pta sze k39@pocz ta.onet.pl.
• Sprze dam nim fy z l´ gów 2008 sze ki 45
z∏/szt., tel. 0 693 427 932, 
e-mail: je dru s1967@o2.pl.
• Sprze dam pa pu gi ko zie z l´ gów 2008 ró -
zne mu ta cje 70 z∏./szt., tel. 0693 427 932, 
e-mail: je dru s1967@o2.pl.
• Sprze dam al lek san dret t´ wi´k szà r´cz -
nie kar mio nà. Wszel kie in for ma cje  na 
e-mail: raddj@op.pl.
• Sprze dam: czer wo no skrzy d∏a 0,8 0;1,
ró ̋ o wo pier Êna alek san dre ta 07 1;0 lub za -
mie ni´ na szkar ∏at k´ sa mi c´ 0,7 – 0,8. 
Pta ki ma jà za mkni´ te ob ràcz ki. Ma zo wiec -
kie, tel. 0 609 549 058.
• Sprze dam ro zel la czer wo na, pa pu ga
gór ska, ba ̋ ant ˝ó∏ ty rocz nik 2007.
Tel. 017 225 73 68.
• Sprze dam ˝a ko kon go, sa miec, od chów
04, bez wa d, 620 Eur. KeÏma rok (SR) 
tel. 0042 1903468508,
e-mail: fem top@atlas.sk.
• Sprze dam m∏o de ro zel le bia ∏o li ce. Ce na
110 z∏. Wy sy ∏am fot ki na ma ila. 
Tel. 661742388,
e-mail: po wier ska@gma il.com.
• Sprze dam nie roz ∏àcz ki czer wo no czel ne

zie lo ne stan dard i od ma na nie bie ska. ce na
45 z∏./szt., tel. 0 660 062 926,
e-mail: ka ro li na.ol sze wicz@wp.pl.
• Sprze dam m∏o de r´cz nie od cho wa ne
pa pu gi; ama zon ki ku ri ki, pa nam skie ˝a ko
li be ro, kon go ary no bi lis, ary ara rau ny i in -
ne m∏o de z ho dow li www.pa pu gi.net.,
tel. 0 516 174 201, e-mail: di fe re@op.pl.
• Sprze dam ze ber ki, od chów 2008. 
Tel. 0 668 338 365, e-mail: iga 111@o2.pl.
• Sprze dam pa pu˝ ki fa li ste ce na 50 z∏. Kra -
ków, e-mail: ston ka_b@o2.pl.
• Sprze dam pa pu gi nim fy – pa ra. 
Tel. 0 886 064 221.

KU PI¢
• Ku pi´ sa mi ce pa ta gon ki z 07 lub 08r tyl -
ko z ba da nia mi. Tel. 0 785-715-736,
e -ma il: krzy sie k2008_1985@o2.pl.
• Ku pi´ ∏à ków ki mo dro bre we, za le ̋ y mi
na m∏o dych, tel. 0 609 399 530,
e -ma il: do mi nik.no wak@plu snet.pl.
• Ku pi´ sam ca ksie˝ nicz ki wa lii nie bie skie -
go. Tel. 055 277 05-79, 0600 766 540.
• Ka nar ki ko lo ro we. 
e-mail: se ra ma@wp.pl.
• Ku pi´ go ∏àb ki dia men to we sze ki, 
tel. 0 694 616 999, 
e-mail: hen ry k681@o2.pl.
• Ku pi´ sa mi c´ czer wo no skrzy d∏ej Po -
znaƒ -Wiel ko po ska GG 837607, 
tel. 0 602 796 985, 
e-mail: ha gio@wp.pl.
• Ku pi´ ko nu r´ s∏o necz nà, r´cz nie kar -
mio nà -oswo jo nà, rocz nik 2008, pleç
obo j´t na, tel. 0509 361 604, 
e-mail: wie slaw.zur@gma il.com.
• Ku pi´ ka nar ki wod no to ko we, 
tel. 0 606 317 796, 
e-mail: mbar win ski@o2.pl.

• Ku pi´ pa ry al bo sa micz k´ kul czy ka sza -
re go, za mie ni´ sa mi ce mo zam bi ka na
sam ca, od stà pi´ sa micz ki. Tel. 0 511 206
420, e-mail: je rzy mir@onet.eu.

RÓ˚ NE
• Ho dow ca Go ∏´ bi Pocz to wych nr.
9/36,3-5,8-11/37,10/38,8/39,7-12/47,1-
12/48/50/51/52/53/54 -88 nu me rów
w 8 ze szy tach in tro li ga tor skich ca ∏oÊç
800 z∏, tel. 0 600 109 521, 
e -ma il: swi ft74@pocz ta.onet.pl.
• Sprze dam klat ki na prze piór ki i szyn szy -
le, tel. 022 751 29 16, 0 22 751 38 29, 
e -ma il: si mar jol@si mar jol.com.pl.
• Go ∏´ bie eg zo tycz ne z mo jej ho dow li
(˚y rar dów) mo˝ na zo ba czyç na:
www.mo jep ta ki.blog.onet.pl oraz:
www.mo je go le bie ra so we.blog.onet.pl.
• Sprze da˝ siat ki zgrze wa nej ocyn ko wa nej
i he xa go nicz nej po wle ka nej PCV.

www.sia tex.com.pl, tel. 0695 224 756,
e-mail: sia tex@op.pl.
• Sprze da˝ siat ki zgrze wa nej i he xa go nicz -
nej do bu do wy wo lier i ogro dzeƒ dla zwie -
rzàt www.sia tex.com.pl, 
tel. 0695 224 756, e-mail: sia tex@op.pl.
• Sprze dam „Ko nie i jeê dziec two” w 3 se -
gre ga to rach, 38 dzia ∏ów te ma tycz nych, 

2320 stron. Tel. 0601 259 853.
• Sprze dam pro so, sor go, groch na kar m´
dla pta ków, tel. 0668 169 257.
• Sprze dam 7 ty go dnio wà czar nà su nie
Szpi ca ma ∏e go w ko lo rze czar nym, ko ty
bry tyj skie w nie bie skim i kre mo wym ko lo -
rze, yorecz k´ mi ni -ce na 1200 z∏ – ma 6
ty go dni, tel. 0604 754 841, GG 2673528,
sie radz kie, e-mail: cris bed@in te ria.pl.
• Kacz ki i g´ si ozdob ne 40 ga tun ków, ˝u ra -
wie, kan gu ry i in ne, www.len dor.pl, 
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UWAGA!!! Przepraszamy osoby, do których dotrze przesy∏ka z b∏´dami w nazwisku oraz osoby, którym przesy∏ka nie zostanie
dostarczona. Jest to spowodowane niedok∏adnym wype∏nieniem druków przelewu. Brakuje nazw miejscowoÊci, kodów pocztowych, nazw ulic i
numerów domów. Prosz´ sprawdzaç, czy pracownicy poczty umieÊcili wszystkie dane adresowe. Proponujemy przes∏aç po wp∏acie dane
adresowe na adres e-mail: prenumerata@woliera.com. Na ten adres prosimy kierowaç wszelkie uwagi i reklamacje dot. wysy∏ki.


