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GO ̧ ¢ BIE OZDOB NE

SPRZE DAM
• Sprze dam go ∏´ bie: astra chaƒ skie, len ta -
cze r˝ew skie czer wo ne i len ta cze r˝ew -
skie ˝ó∏ te. Tel. 067 212-42-79.
• Sprze dam za moj skie, pa ra, czar ne czu -
ba te bia ∏o lo ty, bia ∏e g∏ad kie, czer wo ne kra -
se. Pa ra 60 z∏. Tel. 0609 911 443.
• Sprze dam go ∏´ bie gwi nej skie 10 szt. 
– 100 z∏/szt. Tel. 0609 756 350.
• Sprze dam locz ki w´ gier skie ˝ó∏ te, p∏o -
we, czer wo ne (wy sta wo we). 
Tel. 0698 521 381, 
e -ma il: ho dow lask@pocz ta.onet.pl.
• Go ∏´ bie krót ko dzio be, ma Êciuch bia ∏y
na kra pia ny 1.0, srocz ka pol ska krót ko -
dzio ba. Jan Wiel gus, 98-220 Zd. Wo la, 
ul. Get ta ˚y dow skie go 110.
• Sprze dam mew ki sta ro nie miec kie. Ro˝ -
ne ko lo ry, ob ràcz ko wa ne. Wy sy ∏am pocz -
tà. Tel. 077 463 30 47, 
e -ma il: mar ko.1992@o2.pl.
• Sprze dam pa wi ki – 30 z∏/szt. lub za mie -
ni´ na kin gi, tel. 693427932, 
e -ma il: je dru s1967@o2.pl.
• Sprze dam kin gi, zdro we do brej li nii, du -
˝o ko lo rów, 70 z∏/szt. Tel. 509702672, 
e -ma il: bau ere k17@op.pl.
• Sprze dam sy no gar li ce zwy czaj ne, l´ gi
2008, ró˝ ne ko lo ry. Tel. 0609286221, 
e -ma il: ka sia.krzysz tof@wp.pl.
• Sprze dam pa wi ki – no wy typ, ró˝ ne ko -
lo ry, 50 z∏/szt. lub za mie ni´ na in ne go ∏´ bie
lub drób ozdob ny. Tel. 0693427932, 
e -ma il: je dru s1967@o2.pl
• Sprze dam nie miec kie wy sta wo we – wy -
sy ∏am pocz tà, in for ma cje na stro nie
www.nie miec kie_wy sta wo we.re pu bli -
ka.pl,  tel. 0 609 209 939.
• 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 3677. Obej rzyj te˝:
www.ma sciuch.pi gnet.pl.
• Sprze dam sro ki, ti ple ry, ˝a ro we tul skie,
bu da pesz ty – 2008, tel. 0 697047580, 
e -ma il: sta ni slaw j59@ga ze ta.pl.
• Sprze dam go ∏´ bie kin gi, ku rak flo renc ki,
wy so ko lot ne bu da pesz taƒ skie, dwa, wy -
mie ni´ za par k´ locz ka. Gra bo wo k. Mrà -
go wa, tel. 0669 89 325, po 18.00.
• Sprze dam go ∏´ bie z rocz ni ka 2008: go -
∏o szyj ka ru muƒ ska, ka sel ski, dol no Êlà ski
bia ∏y ∏ap cia ty, in dian – wraz z kar ta mi
ocen. Tel. 0696 036 328, wy sy ∏am pocz -
tà.

• Sprze dam go ∏´ bie ra so we: king, gil oraz
2 pocz to we, tel. 0783 69 54 67.
• Sprze dam go ∏´ bie ra sy pocz to wy stan -
dard z 2009 r. – m∏o de (przyj mu j´ za mó -
wie nia), p∏o we i nie bie skie ja sne,
100 z∏/szt., tel. 0515 475 801 (sms).
• Sprze dam tur ko ty bu char skie czar ne
i czer wo ne, tel. 0692 712 452.

KU PI¢
• Ku pi´ 2 LOCZ KI SAM CE!!! Oczy wi Êcie
w bar dzo roz sàd nej ce nie!!! Tel. 0667
782 919, e -ma il: se re k10s@wp.pl.

• Ku pi´ pa r´ li sto no szy pol skich z 2008 r.
BD kla sy, tel. 0609 558 563, 
e -ma il: agre siu@wp.pl.
• Ku pi´ sam ca bag de ty no rym ber skiej,
bia ∏o -czar ny, 2008 r., tel. 609558563, 
e -ma il: agre siu@wp.pl.
• Szu kam bia ∏o go na pol skie go, sam ca lot -
ne go, tel. 085 7194529.
• Ku pi´ tur ko ty drez deƒ skie i sprze dam
3 sztu ki tur ko tów, 2 jed no czu be i 1 dwu -
czu by, gg 7600100, 
e -ma il: lu ka sz145@amor ki.pl.
• Po szu ku j´ ro stow skie go bia ∏o pier Êne go.
W ra zie po sia da nia te go oka zu na sprze -
da˝, pro sz´ o jak naj szyb szy kon takt. 
Tel. 0606 603 052, 
e -ma il: da wi dlb@wp.pl, tel. 0 504 053 133, e -
-ma il: mar cin.sza fran ski.ko mis@wp.pl.
• Pil nie ku pi´ wy so kiej kla sy sa mi c´ szpa -
ka czar ne go z bia ∏à p∏y tà g∏o wy, 
tel. 0691 716 461, 
e -ma il gi gi 2005@tlen.pl.
• Za mie ni´ do brej kla sy ka rie ry na bro -
daw cza ki pol skie. Ofer ta wa˝ na 2 ty go -

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
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dnie. Tel. 0782 246 823, 
e -ma il: Ro ber t732@vp.pl.

GO ̧ ¢ BIE POCZTOWE
• Zna la z∏am go ∏´ bia pocz to we go. Ma ˝o∏ tà
i zie lo nà ob ràcz k´. Nie la ta, chy ba ma coÊ ze
skrzy d∏em. Na ob ràcz ce ˝ó∏ tej ma ta kie cy -
fry: PL 0103 08 9182 – chy ba do brze od czy -
ta ∏am. Pro sz´ mi po ra dziç, co mam z nim
zro biç, ko mu od daç, ko go za wia do miç. Cze -
kam na wia do moÊç, e -ma il: ter jur@op.pl. 
• Pil nie sprze dam 7 sztuk pocz to wych
bia ∏ych lub za mie ni´ na 4 szt. za moj skich
ewen tu al nie ∏u gaƒ skich, 
e -ma il: ma niek -m147@wp.pl.
• Przyj m´ za dar mo go ∏´ bie pocz to we lub
pa wi ki z po wo du roz po cz´ cia ho dow li. 
Tel. 0692 254 148, 
e -ma il: ma rek za wi sla k1@wp.pl.
• Zbie ram za mó wie nia na m∏o de pocz to -
we, krzy ̋ ów ka szcze pów De smet i M.
Jan sen, tel. 0668 46 93 28.
• Sprze dam za moj skie, pa ra, czar ne, czu -
ba te, bia ∏o lo ty, bia∏e g∏adkie, czerwone
krase, po 60 z∏/para. Tel. 0609 911 443. 
• Pilnie sprzedam 7 szt. pocztowych
bia∏ych lub zamieni´ na 4 szt. zamojskich,
ew. ∏ugaƒskich. E-mail: maniek-m147@wp.pl.

KURY i INNY DRÓB OZDOBNY
SPRZE DAM
• Sprze dam su∏ ta ny, ko gut i 4 ku ry, ∏ad ne,
ze sz∏o rocz ne, nie mam wa run ków ˝e by je
trzy maç /40 z∏/. Mo g´ wy s∏aç pocz tà.
Opo le. Tel. 0694 176 420.
• Sprze dam lub za mie ni´ ba ̋ an ty z∏o te,
dia men to we, mie szaƒ ce i pa wia. 
Tel. 0600 111 868, e -ma il: ka sz27@op.pl.
• Sprze dam ba ̋ an ty z∏o te, dwa ko gu ty
z ma ja 2008, za czy na jà si´ wy bar wiaç. Ce -
na 40 z∏. Tel. 781781758, 
e -ma il: pa pu ga.tom@wp.pl.
• Sprze dam ja ja l´ go we g´ si ku baƒ skich
(gar bo no se) oraz g´ si´ ta od cho wa ne (mo -
ge wy s∏aç zdj´ cia). Tel. 604727588,
GG13920016, e -ma il: j.s.manc@wp.pl.
• Przyj mu j´ za mó wie nia na kur cz´ ta
brah my i zie lo no nó˝ ki ku ro pa twia nej. 
Tel. 0507 005 195, 0515 104 557.
• Prze pió ry wir gi nij skie, prze piór ki chiƒ -
skie – pa ry ho dow la ne. Tel. 0695 638 294.
Wy sy ∏am pocz tà.
• Sprze dam ku ry ozdob ne, trzy ko gu ty ra sy
La ken feld, ce na od 40 z∏ do 60 z∏ za szt. oraz
dwa ko gu ty ra sy sy be ryt ka z∏o ta, ce na od
50 z∏ do 60 z∏/ szt. S∏a wek. Tel. 032 2276321.

• Sprze dam per licz ki w ko lo rze czar nym
z 2008 r, tel.  0512 491 503, 
e -ma il: pio tr pa welc@gma il.com.

• 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 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.
• Kur cz´ ta ma ran sy; ja ja l´ go we ma rans -
-arau ka na, per li ce, se bryt ka. 
Tel. 046 814 61 47.
• Przyj mu j´ za mó wie nia na kur cz´ ta du -
˝ej ozdob nej ra sy brah ma i zie lo no nó˝ ki
ku ro pa twia nej.  Tel. 0507005195,
0515104557, e -ma il: my ki ta 33@op.pl.
• Sprze dam ku ry ra sy su∏ tan, ko lor bia ∏y.
Tel. 0683275227.
• Zbie ram za pi sy na kur cza ki ra sy: ham -
bur ska (po cham pio nach). Ce na do uzgod -
nie nia, kon takt tyl ko pod nu me rem tel.
0669 279 029. Wy sy ∏am pocz tà. Kur cza ki
b´ dà szcze pio ne. Po le cam!
• Sprze dam kacz ki bie gu sy i man da ryn ki,
ba ̋ an ty sre brzy ste i z∏o ci ste. 
Tel. 0661461723, 
e -ma il: zdzi slaw@fi dor.pl.
• Sprze dam 2-tyg. nio ski ra sy le ghorn bia -
∏y i astra – ja rz´ bia ta, czar na i bia ∏a. 
Tel. 0501 057 385.
• Ja ja wy l´ go we zie lo no nó˝ ki ku ro pa twia -
nej i le ghor na bia ∏e go sprze dam. 
Tel. 0501 057 385, 
e -ma il: do ro ta ba ra now ska.900@wp.pl.
• Ku ro pa twy, 2 pa ry i sa miec – 35 z∏/szt.
Tel. 0608 587 156, e -ma il: hy rus@o2.pl.
• Ba ̋ ant swin hoe, 2007 r. Ce na 160 z∏, 
tel. 0608 587 156, e -ma il: hy rus@o2.pl.
• Paw czar no skrzy d∏y 2007 r., ce na 350 z∏,
tel. 0608 587 156.
• Ki Êciec ogni sty (Lo phu ra igni ta ru fa) sa -
mi ca 3-let nia, ob ràcz ka nie miec ka, spro -
wa dzo na ja ko pi skl´, sprze dam z bra ku
miej sca, ogra ni cze nie ho dow li ze wzgl´ dów
zdro wot nych, ce na ok. 1000 z∏, do ne go cja -

cji! Tel. 604882644. 
E -ma il: lu cjan la ba@in te ria.pl.
• Za mie ni´ 2-3 sa mi ce pa wia na 3-let nie -
go sam ca. Tel. 0664 259 919.
E -ma il: Kry stia n22455@o2.pl.
• Sprze dam ba ̋ an ty kau ka skie, ko gu ty,
w∏a snej ho dow li, pi´k ne, do dal szej ho -
dow li. Tel. 061 436 34 99,
kom. 0601 620 981
• Zie lo no nó˝ ki ku ro pa twia ne – pi skl´ ta.
Do 300 sztuk jed no ra zo wo. Pro sz´ o kon -
takt na tel. 029 768-33-53, 
e -ma il: du dziks@gma il.com.
• Przyj m´ za mó wie nia na pi skl´ ta zie lo no -
nó˝ ki, ce na jed nod nió wek 5 z∏, star sze
plus 1z∏ za ka˝ dy ty dzieƒ, mo˝ li wa wy sy∏ -
ka, od biór w∏a sny, a w re jo nie Ka li sza do -
wóz oso bi sty. Tel. 0880 444 296,
e -ma il: ogrod -1@o2.pl.
• Sprze dam ko chi ny wy sta wo we min.:
czar ny i bia ∏o na kra pia ny ko gut po
40 z∏/szt. oraz 2 wy sta wo we sam ce kin -
gów czerw. po 40 z∏/szt. a tak ̋ e sa mi c´
ob ràcz ko wa nà bu da pesz taƒ skie go wy so -
ko lot ne go za 50 z∏, 
e -ma il: pe ga z2006@o2.pl.
• Sprze dam ko gu ty go ∏o szyj ki 6-mie si´cz -
ne w ce nie 35 z∏ za/szt. Od biór oso bi sty.
Gor li ce, Ma ∏o pol ska. Tel. 0504 563 284, e -
-ma il: te aa47@in te ria.pl.
• Sprze dam ko gu ty czu bat ki: bia ∏e, czar no
∏u sko wa ne, ko gu ta srebr ne go ka rze∏ ka
∏ap cia te go, ba ̋ an ta ∏ow ne go zie lo ne go.
Ce na 40 z∏. Tel. 088 7550460.
• Sprze dam ko chi ny mi nia tu ro we oraz
way an dot ty srebr ne do sko na le wy bar wio -
ne z na tu ral nych ĺ  gów. tel. 0 609 286 221,
e -ma il: ka sia.krzysz tof@wp.pl.
• Sprze dam ko gu ty cha bo psze nicz ne,
cza rne bia ∏o na kra pia ne, g∏ad kie i lo ko wa -
ne z 2008 r., tel. 0601 268 472, 
e -ma il: 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 kacz ki ka ro lin ki w ko lo rze be -
˝o wym z 2008 r. Wszyst kie pta ki sà ko pio -
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wa ne, tel. 0 512 491 503, 
e -ma il pio tr pa welc@gma il.com.
• Sprze dam 2 ko gu ty ba ̋ an ta z∏o te go
z ma ja 2008. Ce na 45 z∏., pre fe ro wa ny od -
biór oso bi sty, tel. 781781758, 
e -ma il: pa pu ga.tom@wp.pl.
• Sprze dam per licz ki w ko lo rze czar nym
z 2008 r., tel. 0 512 491 503, 
e -ma il: pio tr pa welc@gma il.com.
• Sprze dam ka rze∏ ki ∏ap cia te 10 szt.(3 ko -
gu ty) w ró˝ nych ko lo rach oraz ∏a b´ dzie
czar ne, tel. 0 600 357 580, 
e -ma il: ra fxl@o2.pl.
• Sprze dam ko gu ta zie lo no nó˝ ki ku ro pa -
twia nej z 2008 r. Ce na 20 z∏., 
tel. (013) 446 47 92, kom. 660 820 449, e -
-ma il: mstoj@pocz ta.fm.
• Sprze dam ba ̋ an ty z∏o ci ste i dia men to -
we, ko gu ty 2008 r., z do Êwiad czo nej ho -
dow li, ce na 70 z∏, za pew niam hu ma ni tar nà
wy sy∏ k´ pta ków, tel. 0 500 426 710.

• 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.

KU PI¢
• Ku pí  ja ja ĺ  go we pa wia (kró lew skie go, z∏o -
te go bia ∏e go), e -ma il: ben ny -wio let ta@o2.pl.
• Ku pi´ ko gu ta usza ka bia ∏e go /3-let nie go/.
Tel. 0600 976 370, e -ma il: hid no@wp.pl.
• Ku pi´ czar ne per licz ki. Tel. 0508 116 531. 
• Ku pi´ sa mi ce ba ̋ an ta z∏o te go i ba na no -
we go z mo˝ li wo Êcià wy sy∏ ki. 
Tel. 0723523805, e -ma il: mar ku smw@wp.pl.
• Ku pi´ cha bo, se bryt ki, fe nik sy (wy sy∏ ka)
zdj´ cia wraz z ce nà. Tel. 601 55 17 34, 
e -ma il: scat ki siu@o2.pl.
• Ku pi´ g´ si tu lu skie, 
e -ma il: ka zi kw3@o2.pl.
• Kupi´ jaja kaczek pi˝mowych, 6-8 szt.,
e-mail: 00159@wp.pl.
• Ku pi´ ka czo ra bie gu sa in dyj skie go czy -
sto -czar ne go, kacz ki pi˝ mo we czy sto -czar -
ne i ham bur gi czy sto -czar ne.
Tel. 0608 465474, e -ma il: brah ma@amor ki.pl.
• Pil nie po szu ku j´ ku ry usza ka si we go. 

Tel. 0602 294  230, e -ma il: wtu row -
ski@wp.pl.
• Ku pi´ 2 ku ry ba ̋ an ta srebr ne go, 2-let nie,
ban tam ki i se bryt ki. Tel. 0501 057 385, 
e -ma il: do ro ta ba ra now ska.900@wp.pl.
• Ku pi´ ku ry bia ∏o czu ba pol skie go czar ne -
go oraz ku ry czu bat ki pol skiej czer wo nej.
tel. 0504-669-542, e -ma il: chy l1@vp.pl.
• Ku pie ja ja l´ go we per lic i kur arau kan,
naj le piej z Ma ∏o pol ski. Ch´t nie ku pi´ te˝
ko gu ta: ko -sha mo lub yama to -gun key, tel.
510 516 706,  e -ma il: pa pu gi -d@tlen.pl.
• Ku pi´ pa r´ czu ba tek wiel b∏à dzich, naj le -
piej ze sz∏o rocz nych oraz 2 ku ry pa wia (nie -
bie skie go i sze ka, ewen tu al nie dwóch nie -
bie skich lub dwóch sze ków) pta ki naj le piej
ob ràcz ko wa ne, mi le wi dzia ne zdj´ cia pta -
ków, w te ma cie lub na e-ma il. DoÊç pil ne.

tel. 0500 019 091, 
e -ma il: sla by 1986@wp.pl.
• Ku pi´ pa r´ ka czek bie gu sów, ewen tu al -
nie sa me go ka czo ra, tel. 0509152163, 
e -ma il: swla@wp.pl.
• Ku pi´ kur ki je dwa bi ste, kur k´ i ko gut ka
ko lo ru nie bie skie go z 2008 r. 
Tel. 066 241 61 12, 
e -ma il: Da re kw14@op.pl.
• Ch´t nie przyj m´ pa r´ ku rek ozdob nych,
tel. 0 662 079 826, 
e -ma il: An drzej_chan dra la@wp.pl.
• Ku pi´ ku r´ czu bat k´ w mie sià cach czer -
wiec -li piec. Bar dzo pro sz´ o kon takt. 
tel. 17183892 105, 
e -ma il pa tryk czer wo ny@op.pl.
• Zde cy do wa nie ku pi´ 2-let nie ba ̋ an ty:
dia men to we, ba na no we i z∏o ci ste. 
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Tel. 0-502 399561, 
e -ma il: an zych@mi muw.edu.pl.
• Ku pi´ g´Ê ma ∏à (g´ sior), g´Ê ber ni kl´ bia -
∏o li cà (g´ sior), g´Ê ty be taƒ skà (g´ sior), 
tel. 0 600 357 580, e -ma il ra fxl@o2.pl.
• Ku pí  par k´ g´ si g´ ga wy, tel. 0503701448,
e -ma il: mgl gaz@op.pl.

• 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
• Po szu ku j´ od po wie dzial ne go, no we go
w∏a Êci cie la dla sze Êcio let niej ama zon ki
nie bie sko czel nej (Ama zo na aesti va). P∏eç
nie okre Êlo na, po sia da do ku men ty re je -
stra cyj ne. Ce na 3 tys. Tel. 0665 142 297.
E-mail: tomek.kuzniak@interia.pl.
• Sprzedam: en do sko po wa nà sa mi c´ 1, 0
ary ara rau ny; pa r´ 1, 1 ara ma ra ca na; pa r´
1, 1 ca ca tua du corps; sam ca 0, 1 ca ca tua
ro se; pa r´ 1, 1 ca ca tua sul phu era; pa r´ 1, 1
Ama zo na Fi Fa ri no sa; czte ry m∏o de Psit ta -
cus eri tha cus pa r´ l´ go wà 1, 1 Psit ta cus
eri tha cus pa r´ l´ go wà 1, 1 Ec lec tus ro ro -
tus; trzy m∏o de Ec lec tus ro ro tus Szcze gó -
∏y pod nu me rem te le fo nu: 
0602 437 006, 
e -ma il: ja cek.osta low ski@gma il.com.
• Sprze dam ary ara rau ny, pa ra ho dow la -
na. 0-1-2002; 1-0-2004. Do ku men ty – en -
do sko po wa ne. Tel. 0602 44 34 62.
• Sprze dam pa pu gi: ro zel la kró lew ska 0.1;

ro zel la bla do g∏o wa 1.0; ro zel la Ade laj da
1.0; pa pu ga gór ska 1.0; ba ̋ ant ˝ó∏ ty 1.1;
fa li ste. Tel. 017 225 73 68.
• Sprze dam 15 m∏o dych pa pu ̋ ek fa li stych,
pta ki ma jà trzy mie sià ce. Pa pu˝ ki po cho -
dzà od ró˝ nych ro dzi ców i z kil ku gniazd,
by ∏o ich po nad 30 sztuk, sà ró˝ nych od -
mian barw nych. Tel. 510 516 706, 
e -ma il: pa pu gi -d@tlen.pl.
• Afry kan k´ se ne gal skà (Po ice pha lus Se -
ne ga lus), sa mi c´ z 2002 r., po sia da ob ràcz -
k´ za mkni´ tà [VZEP -7,0-45087-02-0133]
Do ku ment re je stra cji, ce na do ne go cja cji.
Ro zel la bia ∏o li ca, sa miec z 2003 r., ce na
110 z∏, zdj´ cia na www.pa pu gi -pitr.yoyo.pl,
tel. 0609614097, e -ma il: pa pu gi@in te ria.eu.
• Sprze dam mew ki ja poƒ skie, 20 z∏/szt,
z grud nia 2008, ho dow la w∏a sna, od biór
oso bi sty Kra ków. Na le ̋ ´ do KHDE. 
Tel. 506027790, e -ma il: ka ro@is.from.cx.
• http://www.al le gro.pl/ite m555118668
_klat ka_wo lie ra_du zy_dom_dla_two jej_pa -
pu gi.html, e -ma il: swi sta k6630@in te ria.pl.
• Sprze dam nim fy, fa li ste, ko zy, Êwier got -
ki, nie roz ∏àcz ki t´ czo we, cu krów ki bia ∏e,
ce na do uzgod nie nia Kra ków -Pro szo wi ce.
Tel. 041 3848504/728503110, 
e -ma il: mf28@wp.pl.

• Po sia dam na zby ciu do bra nà pa r´ nie -
roz ∏à czek czar no g∏o wych, fot ki na e-ma -
ila,  gg. 3897769, e -ma il ula mu5@wp.pl.
• Sprze dam ˝a ko kon go, sa miec, 8-let ni,
do ho dow li, nie oswa ja ny, 2300 z∏, li lian ki
mu ta cji ru bi no pa ra l´ go wa 500 z∏, 
e -ma il: swi ft74@pocz ta.onet.pl.
• Sprze dam pa pu gi mo dro ster ne (ko zie),
˝ó∏ te i oliw ko we, ob ràcz ko wa ne, ce na 60
z∏, za pew niam hu ma ni tar ne wa run ki wy -
sy∏ ki, tel. 0 500 426 710, 
e -ma il: zio me k113@pocz ta.onet.pl.
• Sprze dam nie roz ∏àcz k´ po ma raƒ czo -
wo li cà. Sa miec 05 r., spraw dzo ny, 
tel. 0516 038 918, 
e -ma il: wo marc@pocz ta.fm.

KU PI¢
• Ku pí  pilnie kakadu bia∏à, samic .́ 
Tel. 0667 635 248.
• Ku pi´ kanarki, drobnà egzotyk´: kul czy ki
mo zam bic kie, sza re Êpie wa ki, czy ̋ y ki czer -
wo ne, ofer ty na e -ma il: zglo wac ki 63@o2.pl
• Ku pi´ pà so g∏ów k´, p∏eç obo j´t na. Pil -
ne!!! Tel. 0618684416,
e -ma il: ma tia ra gorn@wp.pl.
• Ku pi´ so ko ∏y gdaƒ skie, sro ki. 
Tel. 608671821.
• Ku pi´ szczy g∏a lub czy ̋ a czer wo ne go
(sam ce z ho dow li do pusz czo ne do ob ro tu
han dlo we go), e -ma il: wul ka n1980@o2.pl.
• Ku pí  nie ko niecz nie m∏o dà sa micz k  ́nim fy,
mu ta cja barw na obo j́ t na, tak do 40 z∏. Naj -
le piej z oko lic Tar no wa. Tel. 0510 516 706, e -
-ma il: pa pu gi -d@tlen.pl.
• Szu kam mo dro lot ki, zie lo ny ciem ny, sa -
miec na czar nych nó˝ kach. 
Tel. 0501668994, 
e -ma il: jdzie kan ski@o2.pl.
• Ku pi´ sa mi c´ ry ̋ ow ca si we go, 
GG: 13841879. Tel. 076 817-11-45, 
e -ma il: lu ka s14.93@o2.pl.
• Ku pi´ sam ca go ∏àb ka gwi nej skie go, 
tel. 0512 349 388, e -ma il: za w56@wp.pl.
• Ku pi´ go ∏àb ki i cu krów ki, pa wie, 
tel. 0500336400, e -ma il: ju liang@op.pl.

RÓ˚ NE
• Ku pi´ u˝y wa ny in ku ba tor na 100 jaj, fir -
my FE STA, tel. 0507005195, ku pi´
wszyst kie spe cjal ne nu me ry „Wo lie ry”
oprócz 1/2005, 2/2006, 3/2006,
4/2006.  tel. 0503 687 105, Lu blin.
E -ma il: my ki ta 33@op.pl.
• Sprze dam je le nia si ka – ce rvus nip pon –
byk z 2008 r. Ce na do uzgod nie nia. 

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

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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Zdj´ cia na stro nie www.cy gnus.in fo.pl. 
tel. 0606 637 538, 
e -ma il: maj cher czykp@onet.eu.
• Do mo wa ho dow la po le ca szyn szy le
oraz cho mi ki d˝un gar skie i sy ryj skie.
Warszawa, tel. 0723 129 687.
• In ku ba tor do wy l´ gu jaj! Przyj m´ za mó -
wie nie, po j. od 100 do 1000 jaj ku rzych.
Tel. 880 444 296, e -ma il: ogrod -1@o2.pl.
• Za pra szam na mo je go blo ga.
www. tip ple ry lot ne.blo og.pl
• Sprze dam pro so ˝ó∏ te 1,10 z∏/kg -de tal.
Su che, czy ste, wor ko wa ne, pro dukt w∏a -
sny. Ma rek Flo rian, ul. Fa brycz na 4, Ryb -
nik -Go tar to wi ce, tel. 0501 828 005,
e -ma il: m.flo rian@o2.pl.

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∏.  

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

Ka len da rium wy sta wy w ro ku 2009:

Ma rzec – SZCZE CIN, Mu zeum Na ro do we, ul. Wa ∏y Chro bre go 3
Kwie cieƒ – BY TOM, Mu zeum Gór no Êlà skie, pl. Ja na III So bie skie go 2
Maj – GDY NIA, Mu zeum Mia sta, Sa la Wy sta wo wa, ul. Wa szyng to na 21
Czer wiec – PI ̧ A, Ga le ria Otwar ta, ul. Wal ki M∏o dych 30
Li piec – ZA KO PA NE, Ta trzaƒ ski Park Na ro do wy, ul. Cha ∏u biƒ skie go 42
Sier pieƒ – BIA ̧ O WIE ̊ A, Bia ∏o wie ski Park Na ro do wy, Park Pa ∏a co wy 5
Wrze sieƒ – BIEL SKO -BIA ̧ A, Ga le ria Biel ska BWA, ul. 3 Ma ja 11
Paê dzier nik – JE LE NIA GÓ RA, Mu zeum Przy rod ni cze, ul. Wol no Êci 268
Li sto pad – WRO C¸AW, Mu zeum Miej skie Wro c∏a wia, Ra tusz, ul. Su kien ni ce 14/15
Gru dzieƒ – TO RU¡, Mu zeum Okr´ go we, ul. ¸a zien na 16

• KU P I¢
ar chi wal ne pi sma, ksià˝ ki, sta ro dru ki do ty -
czà ce ho dow li go ∏´ bi oraz dro biu ozdob -
ne go.  Tel. 022 760 41 67
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Re dak cja nie od po wia da za treÊç za miesz czo nych
og∏o szeƒ i re klam. Po glà dy wy ra ̋ a ne w ar ty ku ∏ach
nie mu szà si´ po kry waç z po glà da mi Re dak cji.

Nieza mó wio nych ma te ria ∏ów re dak cja nie zwra -
ca, a w ra zie opu bli ko wa nia za strze ga so bie pra -
wo do ich skra ca nia i zmia ny ty tu ∏ów.
Wa run kiem przy j´ cia do dru ku i opu bli ko wa nia
ma te ria ∏u jest z∏o ̋ e nie wraz z ma szy no pi sem 
ar ty ku ∏u oÊwiad cze nia o tym, ˝e nie zo sta∏ on
prze ka za ny in nej re dak cji.

Nak∏ad 3000 egz.

C iekawostki
Kolekcje z ptakami

N iezwyk∏e Ptasie Miejsca
WieÊci z Loro Parque

G o∏´bie
Loczki
MaÊciuch polski - polemika

D rób Ozdobny
Ba˝ant królewski -  dziÊ i 100 lat temu
Kaczka mandarynka, w czterech ods∏onach
Nowe polskie rasy - karze∏ek polski - liliput
Nowe odmiany barwne kochinów

Ptaki Egzotyczne
Rudosterka czerwonobrzucha
Go∏àbek zebrowaty
Aleksandretta wi´ksza

Ptaki Wokó∏ Nas
Jaskó∏ki 

ABC Hodowcy
Dziedziczenie barwy upierzenia u papu˝ek falistych
Ogrodzenia elektryczne
Zabawki dla papug cz. 2

Ptasie Zdrowie
Choroby przebiegajàce z objawami ze strony uk∏adu
nerwowego
Enteropatie astryldów

Forum Zwiàzkowe


