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Krów jest ponad sześćset, w trzech oborach. Nie są w stanie utrzymać się na nogach, 
leżą we własnych odchodach, są wychudzone, całe w ranach. - W hodowli są jedynie 
drobne zaniedbania sanitarno-higieniczne - ocenia powiatowa inspektor weterynarii.  

Hodowla krów mlecznych w Janowicach pod Lęborkiem. Zdrowsze krowy 

stoją na betonie, w odchodach. Część leży i mimo pomocy nie jest w stanie 

się podnieść. Kilka leży na zewnątrz. Wedle wyjaśnień w łaścicielki 

przeznaczone są na rzeź, ale na razie czekają aż minie okres karencji, bo 

dostawały antybiotyki. To znaczy, że ich mięso ma nadzieję sprzedać. 

 

O sytuacji w hodowli zawiadomił Straż dla Zwierząt zootechnik, który 

widział je kilka tygodni wcześniej: - Krowy mają zapalenie racic, bo stoją 

w odchodach. Zapalenie przenosi się na stawy, mają je opuchnięte jak 

piłki. I na wymiona - opowiada "Gazecie". - Zakażenie rozsiewa się po 

całym organizmie. Mają też otwarte rany. Koło krów na śliskim betonie 

kręcą się cielaki: upadają, ranią się. Krowy są wychudzone, bo zapewne z 

powodu bólu nie chcą jeść. Poza tym dostają za mało paszy. Krowa 

mleczna to najciężej pracujący organizm na świecie. Musi mieć 

odpowiednio zbilansowaną paszę, bo inaczej produkcja mleka wycieńcza ją 

- tłumaczy zootechnik. 

 

Kiedy był w Janowicach, na rzeź czekało leżąc na zewnątrz kilkanaście 

krów. Podczas wizyty Straży dla Zwierząt i Stowarzyszenia OTOZ Animals 

zostało kilka. Co z resztą? Dwa przykryte folią krowie trupy leżały  

nieopodal. Nie wiadomo od jak dawna. - Zdrowe krowy stoją obok 

chorych. Na naszych oczach jedna z krów wycieliła się obok chorej 

towarzyszki. Krowy mają rany, guzy. Jedną zastaliśmy w agonii. Przez 

dwa dni nie udało się ściągnąć do niej weterynarza, żeby dokonał uboju 

sanitarnego - mówi Mateusz Janda, szef Straży dla Zwierząt. 

 

Znęcali się nad nad krowami

Piekło. Krowy hodowane na śmierć 
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Pomóc w tym usiłowała Karina Schwerzler, główny specjalista ds. praw zwierząt w Kancelarii Prezydenta - 

Wczoraj cały dzień usiłowałam się dodzwonić do powiatowego inspektoratu weterynarii - bezskutecznie. 

 

Straż dla Zwierząt i Animalsi weszli do gospodarstwa w asyście policji 14 września. - Chcieliśmy to zrobić z 

powiatowym inspektorem weterynarii, ale nie mogliśmy się dodzwonić - mówi Mateusz Janda. 

 

- Dyżurny funkcjonariusz dodzwonił się do inspektoratu weterynarii, ale, jak wynika z notatki służbowej, 

lekarz, który odebrał telefon, odmówił przyjazdu bez podania przyczyny - powiedział nam rzecznik policji 

komendy powiatowej w Lęborku Daniel Pańczyszyn. 

 

- Policja się z nami nie kontaktowała. A obrońcy zwierząt wtargnęli na teren hodowli nielegalnie - mówi 

"Gazecie" powiatowa inspektor weterynarii w Lęborku Wiesława Broszkowska. 

 

Po tym, jak sprawą hodowli zainteresowało się kilka stacji telewizyjnych, inspekcja przeprowadziła we wtorek i 

środę kontrolę - Nie stwierdziliśmy nieprawidłowości wskazywanych przez organizacje obrońców zwierząt. Są 

jedynie uwagi higieniczno-porządkowe, jak nieco za duża ilość obornika. Krowy są zdrowe. Może ze dwie sztuki 

maja otarcia skóry, ale to normalne. Nie ma sztuk dogorywających. Te, które były na zewnątrz zostały zabrane 

do uboju. W hodowli jest stały nadzór lekarza weterynarii, dwa razy w miesiącu. Dowodem są książki leczenia - 

relacjonuje inspektor Broszkowska. 

 

Skoro tak, to skąd się wzięły na filmie nakręconym przez Straż dla Zwierząt słaniające się na nogach i leżące w 

odchodach krowy? - To manipulacja - ocenia pani inspektor. Nie wypowiada się o zdjęciach nakręconych przez 

telewizję Polsat, na których widać konającą na zewnątrz krowę. - Żadnej zdychającej sztuki tam nie ma. Ta 

leżąca z wyciągnięta szyją po prostu czekała na transport do rzeźni - tłumaczy. 

 

Czy to normalne, że sześćset mlecznych krów spędza całe życie w zamkniętym pomieszczeniu stojąc na 

betonowej podłodze? - Oczywiście. To chów alkowowy. Zwierzęta stoją na rusztach i mają słomę, na której mogą 

się położy ć - odpowiada inspektor Broszkowska. Na pytanie dlaczego, skoro mają słomę, leżą na betonie w 

odchodach, odpowiada, że krowa może się położy ć gdzie chce. I nie reaguje na uwagę, że nie może, bo jest 

przywiązana. Zdaniem inspektorki hodowla w Janowicach to typowa hodowla krów mlecznych. 

 

Obrońcy zwierząt złożyli doniesienie do prokuratury o znęcaniu się nad krowami. - Już wszczęliśm y  

postępowanie - powiedziała nam szefowa prokuratury Rejonowej w Lęborku Jadwiga Rokicka-Ostatko. 

 

Czy tak wygląda typowa hodowla krów mlecznych w Polsce? - Z pewnością nie. Zażądaliśmy dokumentów w tej 

sprawie, m.in. wyników kontroli inspekcji powiatowej i wojewódzkiej i materiału Straży dla Zwierząt. Zbadamy 

też sprawę odmowy przyjazdu przez inspektora powiatowego po zawiadomieniu policji. A także m.in. to, jak 

wyglądała kontrola mleka od tych krów - mówi "Gazecie" zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof 

Jażdżewski. 
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