
WW dniach 27–28.09.2008 r. Klub Ho -
dow ców Drob ne go In wen ta rza
w Mar klo wi cach zor ga ni zo wa∏

X wy sta w´ go ∏´ bi, ba ̋ an tów, dro biu
ozdob ne go, kró li ków i pta ków eg zo -
tycz nych. W wy sta wie wzi´ ∏o udzia∏ 26
ho dow ców z Klu bu oraz 12 ho dow ców
z Czech, z któ ry mi Klub roz po czà∏ wspó∏ -
pra c´. Wy sta wa od by ∏a si´ pod pa tro na -
tem Pa na Ar ka diu sza Bie niek na te re nie
Mi ni ZOO w Bu ko wie, gdzie w nie dzie l´
zo sta ∏y zor ga ni zo wa ne za wo dy jeê dziec -
kie w kil ku ka te go riach.

Na wy sta wie wy sta wio no: 
– 239 szt. go ∏´ bi w ra sach: gar ∏acz gór -

no Êlà ski ko ro nia sty, pocz to wy stan dard,
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X wystawa go∏´bi, ba˝antów,
drobiu ozdobnego, królików
i ptaków egzotycznych 
w Marklowicach

Êlà ski tar czo wy, giant ho mer, show ho -
mer, cau cho is, pe ru karz, ryÊ pol ski, wy -
wro tek pra ski, swift egip ski, ku rak mo -
deƒ ski, skow ro nek ko bur ski, exhi bi tion
ho mer, show ra ce, nie miec ki wy sta wo -
wy, sro kacz ber nar dyƒ ski, king, da ma -
sceƒ ski, stras ser, mew ka pol ska, szek
krót ko dzio by, ∏ódz ki pstry, mo tyl war -
szaw ski, gar ∏acz an giel ski, gar ∏acz z Nor -
wich, mew ka sta ro nie miec ka, pa wik,
wy wro tek sro ka ty.

– 40 szt. ba ̋ an tów ba ̋ an tów w ra -
sach: z∏o ty, ˝ó∏ to -z∏o ty, dia men to wy kró -
lew ski, swin hoe, eliot, sre brzy sty, prà˝ -
ko wy.

– 82 szt. kur ozdob nych w ra sach: au -
stra lo py, co chin, for werk, w∏osz ka srebr -

na, rho de is land red, arau ka na, bo jow nik
sha mo, bra kle, ham bur skie, zie lo no nó˝ -
ka, jo ko ha ma, fe nix, cze ska z∏o ta wy an -
dot ta min., ka rze ∏ek ∏ap cia ty, we lsu mer,
je dwa bi sta, bo jow nik no wo an giel ski,
ban tam ka, bo jow nik ko gun kei, cha bo,
se brit ka, czu bat ka ol ska.

– 44 szt. ka czek w ra sach: man da ryn ka,
ka ro lin ka, he∏ miat ka, cy ra necz ka, bie gu sy.

– 52 szt. kró li ków w ra sach: B. O, ma -
da ga ska ro wy, O. S, ka li for nij ski, szyn szyl
wiel ki wie deƒ ski, ho len der ski

– 20 szt. pta ków eg zo tycz nych w 7 ga -
tun kach.

NAGRODY
Ho dow ców na gro dzo no oko licz no -

Êcio wym pu cha rem za zwy ci´ stwo w ra -
sie. Roz da no 35 pu cha rów, z cze go
5 sztuk otrzy ma li ho dow  cy z Czech. 

Ko mi tet wy sta wy sk∏a da po dzi´ -
ko wa nie Pa nu Ar ka diu szo wi Bie -
niek za udo st´p nie nie te re nu i po -
miesz czeƒ oraz za spon so ro wa nie
wy sta wy, któ ra by ∏a wy sta wà ju bi le -
uszo wà z oka zji X -le cia po wsta nia
Klu bu.                  

Se kre tarz Klu bu

MAMY ZASZCZYT ZAPROSIå WSZYSTKICH
CH¢TNYCH NA XV WYSTAW¢ GO¸¢BI,
DROBIU i PTACTWA EGZOTYCZNEGO,
KTÓRA ODB¢DZIE SI¢ W PRZEPI¢KNYM
OBIEKCIE „ ZESPO¸U SZKÓ¸ ROLNICZYCH W
DOJLIDACH”. 

KLUB KRYMKI BIA¸OSTOCKIEJ I
WYWROTKA MAZURSKIEGO ZAPRASZA NA II
OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRYMKI I
WYWROTKA 

NOWA LOKALIZACJA WYSTAWY
15-566 BIA Y̧STOK
UL. KS. ST. SUCHOWOLCA 26 
KONTAKT TEL. 0602-587-037 Jerzy Lisowski
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