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Wykonywanie zawodu młynarza na przestrzeni dziejów nie było tylko 

i wyłącznie źródłem utrzymania, ciężkiej pracy czy też niezbędnym 

składnikiem krajobrazu wielu miejscowości – a związanym z przetwarzaniem 

zboża na mąkę czy kaszę. Na tle wykonywania tego zawodu dochodziło do czę-

stych sporów pomiędzy młynarzami z innymi użytkownikami wód młynówki 

czy też osób, na których życie młynówka miała istotny wpływ (na przykład po-

przez powodzie). Jednym z takich zatargów był spór pomiędzy dwoma Józefami 

Dusikami z Łęk oraz Józefem Lekkim z Bielan, jaki miał miejsce w pierwszym 

dziesięcioleciu XX wieku. 

Zarówno rodzina Dusików jak i Lekkich były od pokoleń związane z zawo-

dem młynarza. W okresie zaistnienia wspomnianego sporu w Łękach znajdo-

wały się dwa młyny, należące do dwóch osób o tym samym imieniu i nazwisku. 

Był to młyn Józefa Dusika pod numerem domu 72 oraz młyn Józefa Dusika pod 

numerem 31. Zasilane były wodami młynówki, która stanowiła odnogę rzeki 

Macochy1. Znajdowały się one w niedużej odległości od siebie. Dla rozróżnienia 

Józefa Dusika z Łęk nr 72 nazywano „Dolnym”, a Józefa Dusika z Łęk nr 31 – 

1 Na temat młynarstwa i Macochy na terenie gminy Kęty patrz: Adam Hałatek, Anna Chowaniak, Od 
Macochy do Młynówki, „Almanach Kęcki”, nr XIV, 2010.

Michał Jarnot

Spór młynarski Józefów Dusików 
z Łęk i Józefa Lekkiego z Bielan
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„Górnym”. Dusikowie byli ze sobą spokrewnieni. Zarówno Józef Dusik „Dolny”, 

urodzony w 1866 r. w pobliskim Grojcu, jak i Józef Dusik „Górny”, urodzony 

w 1857 r. w Łękach mieli wspólnego przodka – Jakuba Dusika, żyjącego na 

przełomie XVIII i XIX w. łęckiego młynarza (numer domu 31). Los chciał, że 

jeden z jego synów wżenił się w młynarską rodzinę w Grojcu, po to, aby jeden 

z jego potomków w wyniku pewnych rozwiązań rodzinnych ponownie znalazł 

się w Łękach, jednak już w innym młynie (numer domu 72). 

Bielański młynarz był potomkiem młynarskiej rodziny Lekkich z Osieka. 

Pierwotna forma ich nazwiska brzmiała Lecci – pochodzili z Włoch, skąd spro-

wadzeni zostali przez jednego z osieckich właścicieli ziemskich2. Inna forma ich 

nazwiska często występująca w źródłach to Lekacz. W XIX w. była jeszcze często 

stosowana na równi z nazwiskiem Lekki (występując m.in. w formie Lekki alias 

Lekacz). Jeden z potomków tej rodziny – Wincenty Lekki – znalazł się w drugiej 

połowie XIX w. w bielańskim młynie.

2 Adam Hałatek, Bronisław Jania, Osiek. Zarys dziejów, Osiek 2004, s. 138-141.
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Co ciekawe rodziny Lekkich i Dusików zostały skoligacone w pierwszej poło-

wie XIX wieku za pośrednictwem innej łęckiej rodziny – Górków. Wymieniona 

w powyższym wykresie genealogicznym Marianna Górka była siostrą Katarzyny 

Górki, żony Józefa Lekkiego i jednocześnie dziadka Józefa Lekkiego z okresu 

opisywanego sporu. 

Spór pomiędzy Dusikami i Lekkim dotyczył zaopatrywania ich młynów 

przez wody Macochy. Józef Lekki posiadał młyn w Bielanach – znajdujący się 

przed łęckimi młynami. Sprawa poboru wody na ten młyn została unormowana 

odpowiednim zapisem w księdze wodnej3: w celu utrzymania młyna […] w ruchu 

3 Kwestię prawa poboru wody i używania wód do napędzania różnych zakładów i przedsiębiorstw (nie 
tylko młynów) w Galicji w okresie opisywanego sporu regulowała ustawa z 1869 r. o postanowieniach 
prawa wodnego zastrzeżonych ustawodawstwu państwa – na poziomie państwowym – oraz Ustawa 
wodna z 1875 r. – na poziomie krajowym (Jerzy Piwocki (red.), Zbiór ustaw i rozporządzeń 
administracyjnych. Tom IV, Lwów 1903, s. 232-279). Paragraf 99 przytoczonej wyżej ustawy wodnej 
nakazał władzy politycznej pierwszej instancji (czyli starostwom, jako władzom powiatowym) 
prowadzenie księgi wodnej wraz z mapami wodnymi. Służyły one głównie do uwidocznienia 
wszystkich praw używania wody istniejących do 1875 r. nabytych na podstawie ustawy wodnej. 
Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg wodnych regulowało rozporządzenie wydane jeszcze w tym 
samym roku względem urządzenia i prowadzenia ksiąg wodnych ze zbiorem map wodnych i odnośnych 
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[…] jest prowadzona woda przekopą od jazu na potoku Macocha […]. Użyta woda 

wraca nazad do potoku Macochy poniżej młyna.4 Oznacza to, że bielański młyn 

ten był zasilany przez rów (przekopa), który wykonano bezpośrednio z koryta 

Macochy. Dusikowie zasilali swoje zakłady wodami młynówki, która wypływała 

właśnie z Macochy. Prawo poboru wody przez młyn w Łękach nr domu 31 (po-

łożny przez młynem w Łękach nr domu 72) księga wodna określała w następu-

jący sposób: w celu utrzymania w ruchu […] młyna […] jest sprowadzona 1/3 część 

wody z potoku Macochy, w odległości 50 metrów poniżej miejsca gdzie przekopa od 

młyna Wincentego Lekkiego wpływa do Macochy. Reszta zaś tej wody, tj. 2/3 części 

odpływa na papiernię dworską w Osieku.5 Układ wód, duża ilość zakrętów koryta 

rzeki, funkcjonowanie przekopy do zasilenia młyna Lekkiego (którą dodatkowo 

zaopatrzył również w cementowe rury), rozdział wody na młynówkę Dusików, 

a także działania innych okolicznych mieszkańców, którzy nie chcieli puszczać 

wody do Macochy – utrudniały pracę Dusikom, powodując nawet trwałe unieru-

chomienie ich młynów. 

Rozwiązaniem dla tej sytuacji był rów, który łączył młynówkę Józefa Lekkie-

go z młynówką Dusików6. Dzięki niemu woda docierała do tej drugiej młynówki 

z pominięciem wspomnianych zakrętów. Kiedy powstało to połączenie – nie spo-

sób w tej chwili ustalić. Musiało jednak istnieć przed 1903 r. – i w tym czasie rów 

był zabezpieczony przed dopływem wody za pomocą dyli czyli grubych desek7. 

Zabezpieczenie to musiał wykonać Józef Lekki lub któryś z jego poprzedników. 

dokumentów, obowiązujące w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z W. Księstwem Krakowskiem (Jerzy 
Piwocki (red.), ibidem, s. 286-290). 
4 Odpis z księgi wodnej, dotyczący młyna w Bielanach nr domu 106 (zbiory Marii Dusik z Bielan).
5 Odpis z księgi wodnej, dotyczący młyna w Łękach nr domu 31 (zbiory Marii Dusik z Bielan).
6 Istotne jest wyjaśnienie kwestii prywatnej własności wód. Tzw. państwowa ustawa wodna z 1869 
r. (ustawa o postanowieniach prawa wodnego zastrzeżonych ustawodawstwu państwa) w pierwszym 
rozdziale, § 4c przewiduje prywatną własność wód m.in. w przypadku kanałów znajdujących się na 
prywatnym gruncie, założonych przez właściciela tego gruntu i dla jego użytku. W rozdziale trzecim 
O używaniu i prowadzeniu wód prywatnych, w § 10 jasno zostało określone, że ten, do którego należy 
woda prywatna, może jej według upodobania tak dla siebie, jak dla innych używać i ją zużyć. Niemniej 
używanie prywatnej wody zostało ograniczone – poza publicznymi względami – prawami innych 
osób, o ile osoby te miały prawo do tej konkretnej wody. Postanowienia te zostały również powtórzone 
w krajowej (galicyjskiej) ustawie wodnej, uchwalonej w 1875 r.: Jerzy Piwocki (red.), ibidem, s. 232-
234, 240-243)
7 W piśmie Józefa Lekkiego z lipca 1903 r. wyraźnie jest mowa o połączeniu jego młynówki 
z młynówką Dusików poprzez usunięcie zapory zamykającej rów łączący te dwie młynówki – nie 
ma stwierdzenia o przekopaniu się do jego młynówki czy wykonaniu rowu: Archiwum Państwowe 
w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (dalej: APBB), zespół nr 13/689 Starostwo Powiatowe 
w Białej Krakowskiej (dalej StB), sygnatura 177, s. 299. 
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W kwietniu 1903 r. Dusikowie zdecydowali się usunąć zaporę blokującą do-

stęp wody do ich młynówki. Zrobili to za zgodą Oskara Rudzińskiego, właści-

ciela dóbr w Osieku, Bielanach i Łękach – na którego gruntach znajdował się 

rów. Józef Lekki nie był jednak zadowolony z takiego obrotu sprawy. Obawiał 

się, że z powodu obniżonej siły wody nie będzie miał możliwości w zimie od-

prowadzania lodu i śniegu do Macochy, przez co będzie go zalewać cofająca się 

woda. Z tego powodu Józef Lekki wniósł podanie do C.K. Starostwa w Białej 

o wyznaczenie komisji mającej rozsądzić spór. Miała się ona odbyć w czerwcu 

po uiszczeniu wysokich kosztów komisyjnych wynoszących 45 koron. Zapewne 

była to zbyt duża kwota dla Józefa Lekkiego. Dlatego naprawił zaporę i wycofał 

swoje podanie – mając nadzieję, że Dusikowie nie będą jej niszczyć. Ci jednak 

nie czekali długo i w lipcu 1903 r. ponownie usunęli przeszkodę. Józef Lekki 

wznowił podanie, płacąc jednocześnie wcześniej wspomniane koszty komisyj-

ne.8 Dusikowie w tym samym czasie również złożyli wniosek o wyznaczenie ko-

misji, mającej rozsądzić spór, z zaznaczeniem, aby w komisji znalazł się również 

Rudziński.9 W sierpniu Józef Lekki złożył dodatkowe zażalenie do bialskiego 

C.K. Starostwa na Oskara Rudzińskiego. Być może obawiając się włączenia go 

do prac komisji, chciał uczynić go stroną postępowania. Wykazywał w każdym 

razie, że pracownicy Rudzińskiego kilka dni po zerwaniu przez Dusików zapory 

na młynówce, pogłębili i poszerzyli jeszcze bardziej wejście do rowu, przez co 

prawie cała woda została puszczona na młynówkę Dusików.10

Do sporu dołączyły się również inne osoby. W sierpniu 1903 r. zażalenie na 

działania Dusików oraz Rudzińskiego wniosła Zofia 1śl Walus 2śl Gryzełko, po-

siadająca młyn w Grojcu. Ponieważ wody Macochy zasilały jej młyn to obawiała 

się, że połączenie młynówki Lekkiego i Dusików uniemożliwi jego funkcjono-

wanie szczególnie w zimie oraz okresach suszy.11 Również w sierpniu 1903 r. 

wpłynęło do C.K. Starostwa w Białej kolejne podanie w tej sprawie. Zostało ono 

podpisane przez mieszkańców osieckiego przysiółka Zaolszynie – Józefa Wa-

lusa, Wojciecha Krawczyka i Jana Gregorczyka. W podaniu wyjaśniali, że frag-

ment Macochy długości ok. 400 metrów, zaczynający się w punkcie granicznym 

8 APBB, StB, sygnatura 177, s. 299-302.
9 APBB, StB, sygnatura 177, s. 295
10 APBB, StB, sygnatura 177, s. 308-310
11 APBB, StB, sygnatura 177, s. 303-305
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łączącym Osiek, Bielany i Łęki, był zamulony – przez co zalewane były grunty 

mieszkańców Zaolszynia. W początkowym fragmencie tego odcinka łączyły się 

Macocha, młynówka Józefa Lekkiego oraz młynówka Dusików. Ten fragment 

odprowadzał również wodę do łęckiej młynówki i dlatego Dusikowie byli zobo-

wiązani czyścić koryto rzeki. Podpisani na podaniu domagali się od Starostwa 

nakazania im spełnienia swojego obowiązku lub też oczyszczania rzeki we wła-

snym zakresie. 12

Dochodzenie komisyjne zostało wyznaczone na 3 września 1903 r.13 Czy od-

było się ono faktycznie tego dnia – trudno stwierdzić. Na jednym z podań wid-

nieje informacja o wysłaniu odpowiedniego zawiadomienia do Józefa Lekkiego, 

Józefa Dusika Górnego, Józefa Dusika Dolnego, Zofii Gryzełko oraz Oskara 

Rudzińskiego.14 Brak jednak dokumentacji w postaci protokołu czy orzeczenia 

z wizji w terenie. Komisja mogła odbyć się w późniejszym terminie, ponieważ 

dopiero 11 stycznia 1904 r. obaj Dusikowie zostali uznani winnymi bezprawne-

go połączenia ich młynówki z młynówką Józefa Lekkiego i obarczeni kosztami 

komisyjnymi15.

Nie był to jednak koniec sporu. Dusikowie uznali swoją winę i postanowili 

załatwić sprawę w zgodzie z prawem. 30 stycznia 1904 r. złożyli w C.K. Staro-

stwie wniosek, który skupiał się na dwóch wariantach rozwiązania problemu: 

pozwoleniu na pobieranie wody na swoje młyny bezpośrednio z młynówki Józe-

fa Lekkiego z Bielan (za pośrednictwem spornego rowu) lub pozwoleniu na od-

budowę jazu na rzece Macosze, który został zniszczony przez powódź (a z któ-

rej to rzeki Dusikowie mieli prawo bezpośrednio pobierać wodę). Jednocześnie 

wnoszono o zakazanie Józefowi Lekkiemu w przeszkadzaniu poboru wody na 

łęckie młyny.16

W wyniku tego podania C.K. Starostwo wyznaczyło termin rozprawy, mają-

cej się odbyć 20 lutego 1904 r. w Łękach o godzinie 9 rano. O tym fakcie zostały 

powiadomione Zwierzchności Gminne w Łękach, Bielanach i Osieku, których 

zadaniem było odpowiednie zawiadomienie zainteresowanych stron. Ponadto 

12 APBB, StB, sygnatura 177, s. 311-313
13 APBB, StB, sygnatura 177, s. 306.
14 APBB, StB, sygnatura 177, s. 310
15 APBB, StB, sygnatura 177, s. 339
16 APBB, StB, sygnatura 177, s. 315-316
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Fragment planu wykorzystywanego przy dochodzeniach w sporze Dusików z Lekkim (APBB, 
StB, sygnatura 177, s. 536)
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do udziału w rozprawie zaproszony został Oskar Rudziński z Osieka i Zofia Gry-

zełko z Grojca. Z ramienia urzędu do przeprowadzenia dochodzenia zostali wy-

znaczeni Emil Bratro (inżynier Politechniki Lwowskiej) i dr Józef Kownacki17. 

Komisja odbyła się w planowanym terminie. Obecni byli Dusikowie, Józef Lek-

ki, Oskar Rudziński, a także Erich Hess, właściciel dóbr w Zaborzu, Franciszek 

Gryzełko, mąż Zofii, a także Józef Matlak – naczelnik gminy Łęki oraz Jakub 

Drabek - zastępca naczelnika gminy Bielany. Zgromadzeni posługiwali się opinią 

techniczną sporządzoną przez inżyniera Goldmanna w kwietniu 1903 r. – a więc 

w początkowym okresie sporu Dusików z Lekkim. Zarówno ta opinia, jak i usta-

lenia członków komisji z 20 lutego 1904 r. jasno stwierdziły, że najlepszym roz-

wiązaniem zaistniałej sytuacji byłoby połączenie młynówki Lekkiego i młynów-

ki Dusików. Stwierdzono, że powodem dla którego Dusikowie mieli trudności 

w zasileniu swoich młynów było duże zamulenie ich młynówki na długości ok. 

450 metrów - licząc od odejścia z koryta Macochy. Powodem zamulenia był niski 

spad wody spowodowany nienaturalnym zwrotem młynówki na wspomnianej 

długości. Każdy wyższy stan Macochy powodował naniesienie mułu – który nie 

mógł swobodnie odpłynąć. Czyszczenie koryta w tym miejscu było zbyt czaso-

chłonne, kosztowne – a w rezultacie bezcelowe. Budowa jazu na Macosze tuż 

przy odejściu młynówki Dusików nie wchodziła w grę. Koryto Macochy było 

wąskie ze względu na licznie rosnące drzewa i krzaki – co przy większych opa-

dach powodowało wylewanie rzeki. Taka inwestycja w tym miejscu potęgowa-

łaby tylko problem.18 Józef Lekki sprzeciwił się proponowanemu rozwiązaniu. 

Dla niego połączenie z młynówką Dusików spowodowałoby w okresie zimowym 

wolniejszy odpływ kry i lodu, co wymusi większe nakłady na oczyszczanie swo-

jej młynówki. W okresie większego stanu wody Lekki obawiał się, że cofająca 

się woda będzie zalewać jego młyn i dom. Wydaje się jednak, że największym 

powodem stanowiska Lekkiego były zobowiązania, do jakich byłby zmuszony 

wobec niżej położonych młynów. Chodziło m.in. o dowolne spuszczanie wody 

ze swojej młynówki, co mógł robić w przypadku przerw w pracy młyna i przez co 

nie zużywał niepotrzebnie swoich urządzeń. W grę wchodziło także czyszczenie 

koryta młynówki z mułu i innych naleciałości na przykład popowodziowych. 

Mógł to robić w dogodnym dla siebie terminie i własnymi siłami. Ponieważ ze 
17 APBB, StB, sygnatura 177, s. 317, 327-328.
18 APBB, StB, sygnatura 177, s. 339
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swojej młynówki korzystał tylko on sam, to nie musiał mieć względu na innych 

użytkowników wód Macochy. Józef Lekki jednocześnie oświadczył, że nie za-

mierza zawierać ugody z Dusikami w sprawie wspólnego czyszczenia młynówki. 

Za te dodatkowe nakłady zażądał natomiast odszkodowania w wysokości 1.000 

Koron jednorazowo lub 100 Koron rocznie.19

W wyniku dochodzeń komisyjnych C.K. Starostwo w Białej pismem z 10 

marca 1904 r. zezwoliło Dusikom na połączenie ich młynówki z młynówką Jó-

zefa Lekkiego20. Jednocześnie Starostwo postawiło kilka warunków, których 

Dusikowie musieli dopełnić. Warunkami tymi było:

1. Zamknięcie wlotu z Macochy do starej młynówki Dusików

2. Zawiadamianie Dusików o przerwach w dostawie wody w razie potrzeby 

naprawy młyna Lekkiego (bez odszkodowania)

3. Uczestniczenie w ponoszeniu kosztów czyszczenia młynówki Lekkiego 

do ujścia do Macochy oraz utrzymania jazu doprowadzającego wodę do 

młyna Józefa Lekkiego w wysokości po ¼ na każdego Dusika (drugą po-

łowę ponosił Józef Lekki)

4. Utrzymanie niezmienionego stanu wody w pobliżu drogi Kęty-Oświęcim

5. Wykonanie tzw. przewału przy wlocie do młynówki Dusików, który miał 

regulować napływ wody w ilości koniecznej na uruchomienia młynów – 

nie większej.

Starostwo jednocześnie w orzeczeniu odparło wszystkie zarzuty Józefa Lek-

kiego, które wniósł on podczas rozprawy komisyjnej – odmawiając m.in. prawa 

do wspomnianego wyżej odszkodowania. Ponadto w przypadku sporów doty-

czących partycypowania w kosztach utrzymania jazu i czyszczenia młynówki 

lub innych sporów wynikających z większego poboru wody – odesłano zaintere-

sowane strony na drogę sądową. 

7 kwietnia 1904 r. Józef Lekki wniósł rekurs do orzeczenia z 10 marca 1904 

r. Pełnomocnikiem Lekkiego w tym sporze był andrychowski adwokat dr Ma-

rian Homme. W odwołaniu powtórzył praktycznie swoje stanowisko z 20 lutego 

1904 r. – dotyczące m.in. cofania się wody, odprowadzania mułu i śniegu czy też 

niemożności dysponowania swoim młynem i młynówką wyłącznie wedle swoich 

potrzeb. Nie zgadzał się ponadto z pozbawieniem go możliwości ubiegania się 
19 APBB, StB, sygnatura 177, s. 341-356
20 APBB, StB, sygnatura 177, s. 357-358.
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o odszkodowanie. Wskazywał także, że nie zostało określone, w jaki sposób ma 

zostać wykonany wspomniany przewał oraz ile wody mogli Dusikowie pobierać 

z jego młynówki. 21

Rekurs został w maju 1904 r. przesłany przez C.K. Starostwo do C.K. Na-

miestnictwa we Lwowie. Po rozpatrzeniu sprawy C.K. Namiestnictwo 8 listo-

pada 1904 r. uchyliło orzeczenie z 10 marca ze względu na wadliwe postępowa-

nie22. Zaznaczono jednocześnie, że należało przeprowadzić ponowne dochodze-

nie w tej sprawie. C.K. Namiestnictwo wskazało na kilka wadliwych postano-

wień orzeczenia:

1. Nie zaznaczono w jaki sposób utrzymać niezmieniony stan wody w pobli-

żu drogi rządowej;

2. Nie wyznaczono dokładnego miejsca zamknięcia starej młynówki Dusi-

ków oraz sposobu jej zamknięcia;

3. Nie podano bliższych informacji dotyczących wykonania przewału w miej-

scu wykonania nowego wlotu do młynówki Dusików oraz nie określono 

ilości wody, jaka była potrzebna do utrzymania młynów Dusików w ruchu. 

Ponadto zaznaczono, że traktowanie kwestii utrzymania i czyszczenia mły-

nówki i jazu jako kwestii prawno-prywatnej i w przypadku sporów odsyłanie na 

drogę sądową – było błędne. Ustawa wodna jednoznacznie określała, że spory 

związane z prawem poboru wody należy rozstrzygać przed władzami politycz-

nymi, a nie sądowymi. Jednocześnie zarzuty z zażalenia Józefa Lekkiego uzna-

no za nieuzasadnione. Niemniej polecono przeprowadzenie ponownego docho-

dzenia. 

Ponieważ nadeszła już zima i badanie sprawy na miejscu byłoby zbyt uciążliwe, 

a nawet w niektórych kierunkach niemożliwe23 – odłożono sprawę do wiosny 1905 

r. Powrócono jednak do niej dopiero w połowie roku. W czerwcu 1905 r. Dusiko-

wie złożyli 50 Koron jako zaliczkę na pokrycie kosztów komisji – wraz z prośbą 

o wyznaczenie ponownego terminu24. Termin posiedzenia komisji został wy-

znaczony na 28 lipca 1905 r.25 Jako znawca techniczny ponownie został wyzna-

21 APBB, StB, sygnatura 177, s. 331-334.
22 APBB, StB, sygnatura 177, s. 374-376.
23 APBB, StB, sygnatura 177, s. 377
24 APBB, StB, sygnatura 177, s. 392
25 APBB, StB, sygnatura 177, s. 405
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czony inżynier Emil Bratro, a także dr Paweł Spanier. Ponadto – poza stronami26 

– na komisję przybyli Józef Żmudka – naczelnik Łęk, Jan Klęczar – naczelnik 

Osieka, Oskar Rudziński, Eryk Hess, a także Atillia (?) Fijałkowski z Kęt oraz 

Józef Urbańczyk z Osieka. Tym razem - pamiętając o uwagach C.K. Namiestnic-

twa – bardzo szczegółowo zbadano i określono kwestie, będące przedmiotem 

badania komisji. Zbadano m.in. ilość potrzebnej wody oraz siłę, jakiej potrzebo-

wało koło młyńskie. Potrzebną siłę określono na 2 HP (hourse power), natomiast 

ilość wody na 150 litrów na sekundę.27 Stwierdzono, że wlot do młynówki Du-

sików miał mieć szerokość 1 metra, wysokość przewału (nazwanego progiem) 

– 18 centymetrów. Określono również, w jaki sposób należało zamknąć starą 

młynówkę Dusików – za pomocą wału ziemnego sięgającego wysokości ówcze-

snego brzegu, szerokiego na 1 metr. Wał miał zostać wykonany z iłu, ubijanego 

warstwami co 10 centymetrów. Zaznaczono również, że wał nie mógł ścieśniać 

koryta Macochy.28 Dochodzenia komisji były bardzo długie i przeciągnęły się do 

późnej pory. Dlatego przerwano je i zdecydowano się wyznaczyć kolejny termin 

na dokończenie pracy.29

28 sierpnia 1905 r. obwieszczeniem C.K. Starostwo wyznaczyło termin kon-

tynuacji dochodzenia wodno-prawnego na 15 września 1905 r.30 Oprócz wcze-

śniej wymienionych osób wezwano również jako tzw. „ocenicieli” kęckich mły-

narzy – Wojciecha Baubela oraz Antoniego Bezwińskiego.31 Ci jednak w wyzna-

czonym terminie się nie zjawili, przez co komisja nie mogła wypełnić swojego 

zadania. Dlatego też rozprawę ponownie odroczono32. 

W tym czasie – 13 września 1905 r. – Józef i Wiktoria Lekki za pośred-

nictwem adwokata Mariana Homme złożyli oświadczenie w C.K. Starostwie. 

Oświadczenie to dotyczyło żądanego odszkodowania czy też zadośćuczynienia 

za straty powstałe w przypadku zezwolenia na połączenie dwóch młynówek. 

Odszkodowanie według Lekkich miało obejmować 4.840 Koron. W tym 

340 Koron jako połowa wartości istniejącego jazu, progu, opustu i ściany do 

26 Ze strony Józefa Lekkiego obecna była także jego żona – Wiktoria.
27 APBB, StB, sygnatura 177, s. 464-465
28 APBB, StB, sygnatura 177, s. 467-468
29 APBB, StB, sygnatura 177, s. 468.
30 APBB, StB, sygnatura 177, s. 430.
31 APBB, StB, sygnatura 177, s. 428
32 APBB, StB, sygnatura 177, s. 469.
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spiętrzania wody, 3.000 Koron za ograniczenia w dotychczasowym swobodnym 

korzystaniu z młynówki i urządzeń na niej istniejących, 1.000 Koron za trudno-

ści w utrzymywaniu odpowiedniego stanu wody (przez Lekkich i ich następców) 

oraz 500 Koron jako odszkodowanie za zmniejszenie siły wodnej i konieczność 

częstszego czyszczenia młynówki – co miało być wynikiem zamknięcia dotych-

czasowego wylotu młynówki Lekkich do Macochy. Największą kwotę Józef 

i Wiktoria Lekki żądali za „służebność”, jaka faktycznie zostałaby ustanowiona 

na ich własności w przypadku połączenia z młynówką Dusików. Obszernie 

wyjaśniono to w piśmie: dotąd byliśmy całkiem wyłącznymi właścicielami młynów-

ki od młynu naszego aż do jej ujścia do Macochy i wyżej aż do jazu i dlatego mogliśmy 

zupełnie swobodnie korzystać z urządzeń młyńskich […]. Mogliśmy też swobodnie 

zamykać jaz, naszą własnością będący i używać wody dowolnie, mleć lub też stać 

z młynem, a w razie grożącej powodzi przedsiębraliśmy takie kroki, które zupełnie 

młyn nasz od Macochy oddzielały, byle tylko powódź nam młyna nie zabrała. Gdy 

obecnie pp. Dusikowie wodę z naszej młynówki brać mają i ona jedynie i wyłącznie ich 

młyny poruszać ma, owo swobodne nasze i nieograniczone i żadnymi prawami osób 

trzecich nieobciążone używanie wody zniknie, a natomiast powstanie tak niekorzyst-

na dla nas i uciążliwa służebność Dusików. Skutkiem niej będziemy musieli być ciągle 

na straży stanu wody w Macosze i przepływ jej z jazu ciągle odpowiednio regulować 

i utrzymywać, nie mając o wodę tę ani w dzień ani w nocy spokoju, a wreszcie będzie-

my musieli o każdym zastanowieniu wody Dusików zawiadamiać, każde czyszczenie 

młynówki nie wtedy, kiedy nam się będzie podobało, lecz tylko wtedy, gdy i Dusikowie 

na nie się zgodzą, przedsiębrać czyli jednym słowem zniknie obecna swoboda w uży-

waniu naszej wody. Służebność ta uciążliwa będzie trwale realność naszą obciążać 

i będzie na niej wisieć nawet wtedy, gdybyśmy prowadzenie młynu naszego zanie-

chali, to zaś oczywiście wartość naszej realności w wysokim stopniu zdeprecyonuje.33

18 listopada znów wydano obwieszczenie, którym C.K. Starostwo wyznaczyło 

termin kolejnej rozprawy na 2 maja 1906 r. Na znawców i ocenicieli zapropono-

wano Ludwika Dobiję34 z Rybarzowic oraz Antoniego Śmieszka z Oświęcimia.35 

Głównym zadaniem komisji było określenie, czy poprzez połączenie młynówek 

33 APBB, StB, sygnatura 177, s. 433-437.
34 Na temat Ludwika Dobii, późniejszego posła do Rady Państwa, można przeczytać w: Jarosław 
Krutak, Ludwik Dobija (1873-1944). Niezwykłe losy posła z Galicji, „Wadoviana. Przegląd 
Historyczno-Kulturalny”, nr 18/2015. 
35 APBB, StB, sygnatura 177, s. 456.
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Dusików i Lekkiego naruszone będą prawa Józefa Lekkiego, a jeżeli tak, to 

w jakim stopniu. Dlatego też komisja zebrała się tym razem przy bielańskim 

młynie, a nie łęckim, jak to miało miejsce wcześniej. Ponieważ Antoni Śmieszek 

złożył prośbę o zwolnienie go z czynności znawcy i oceniciela – powołano na 

jego miejsce Berncharda Katza, inżyniera Wydziału Powiatowego. Z ramienia 

C.K. Starostwa stawili się znany już Emil Bratro oraz Stanisław Prarski – jako 

komisarz powiatowy (w miejsce Pawła Spaniera). Rzeczoznawcy ocenili, że pro-

jektowane połączenie młynówek spowodowałoby faktyczne obciążenie młyna 

Lekkiego. Oceniono, że takie ograniczenie dowolnego użytkowania młynówki 

obniży wartość młyna o 20 %. Oszacowano, że odszkodowanie powinno wy-

nieść 2000 Koron jednorazowo lub w rocznych datkach po 80 Koron. Zarówno 

Józef Lekki, jak i Dusikowie oświadczyli, że się na oszacowanie rzeczoznawców nie 

zgadzają i takowe nie przyjmują.36

Wobec takiego stanu rzeczy obydwaj Józefowie Dusikowie stwierdzili, że 

odstępują od swoich planów. Jednocześnie zaznaczyli, że będą chcieli wykonać 

próg w miejscu, gdzie ich młynówka oddzielała się od Macochy – w celu spię-

trzenia wód tej rzeki. Nie pozwolono im jednak na to, ze względów bezpieczeń-

stwa publicznego. Ponieważ sporne połączenie młynówek fizycznie zostało już 

wykonane, C.K. Starostwo poleciło Dusikom usunąć jaz i przywrócić młynówkę 

do stanu pierwotnego poprzez zasypanie rowu do wysokości grobli brzegowej.37

Z technicznego punktu widzenia spór dotyczący połączenia dwóch młynó-

wek na tym się zakończył. Nie był to jednak koniec sprawy. Ponieważ ani Dusi-

kowie, ani Józef Lekki prawem pokonani nie zostali, C.K. Starostwo zasadniczymi 

kosztami postępowania obarczyło Dusików – jako tych, którzy spowodowali do-

chodzenie. Jednocześnie stwierdzono, że kwotę 100 Koron – czyli wynagrodze-

nie rzeczoznawców za ostatnią komisję – miały ponieść po połowie obie strony 

sporu, ponieważ według Starostwa zgodnie wnieśli o ich udział. Na to jednak nie 

chciał zgodzić się Józef Lekki i za pośrednictwem wspomnianego już adwokata 

w czerwcu 1906 r. wniósł odwołanie do C.K. Namiestnictwa. Wskazywał w nim 

na niesłuszność obarczenia go kosztami w wysokości 50 Koron, ponieważ nie on 

był powodem, dla którego całe dochodzenie doszło do skutku. Ponadto cały spór 

spowodował dla niego duże wydatki, które powinny zostać wliczone w koszty 
36 APBB, StB, sygnatura 177, s. 477-478.
37 APBB, StB, sygnatura 177, s. 474-475.



62 Wokół Kęt

almanach kęcki - nr XXII (2018)

postępowania. Obliczył je na 226,90 Koron – obejmowały one napisanie rekursu 

od pierwszego orzecznictwa Starostwa, badanie sprawy przez inżyniera, inter-

wencje adwokata przy dochodzeniu, opłatę stemplową. Dodatkowo Józef Lekki 

zażądał również od Dusików zwrotu kosztów właśnie złożonego podania w kwo-

cie 23,92 Koron.38

Rozpatrywanie przez C.K. Namiestnictwo rekursu Józefa Lekkiego trwało 

rok. W ciągu tego czasu zakwestionowano kwotę 100 Koron – i zażądano od 

C.K. Starostwa uzasadnienia tej sumy. Na to polecenie bialski urząd prowa-

dził korespondencją z Ludwikiem Dobiją (wtedy już posłem do Rady Państwa) 

i Bernhardem Katzem w sprawie wyjaśnienia kosztów, a dokładnie ile wyniosły 

koszty podróży, a ile wynagrodzenie za stratę czasu. Ludwik Dobija wskazał, że 

w wykazanej kwocie 40 Koron ujął 15 za podróż, a 25 za stratę czasu. Natomiast 

Bernhard Katz kwotę 60 Koron podzielił w stosunku 10 Koron za koszty podró-

ży, a 50 Koron za poświęcony czas.39

Ostatecznie 15 lipca 1907 r. lwowskie namiestnictwo wydało orzeczenie we-

dle którego obarczyło Dusików całym kosztem udziału rzeczoznawców w zeszło-

rocznych dochodzeniach – z racji tego, że to oni spowodowali całe dochodzenie. 

W sprawie zwrotu sumy 226,90 Koron nie zajęto stanowiska i polecono C.K. 

Starostwu w tej części wniosek rozpatrzyć. Nie uznano natomiast pretensji Lek-

kiego co do obarczenia Dusików kwotą 23,92 Koron za samo odwołanie, będące 

powodem tego orzeczenia– ponieważ wniósł rekurs w obronie swego prawa, a dru-

ga strona nie może być uważana za prawem pokonana.40C.K. Starostwo w sprawie 

spornej kwoty 226,90 Koron zdecydowało się ją podzielić. Koszty wcześniejszej 

komisji w wysokości 45,45 Koron (poniesione w 1903 r.) zostały przyznane do 

zapłaty Dusikom. Nie uwzględniono żądania Lekkiego w stosunku do pozosta-

łych kosztów - 181,45 Koron - wydatkowanych m.in. na adwokata. Tłumaczono 

to faktem, że Dusikowie nie zostali na żadnym etapie postępowania uznanymi 

winnymi, a tyko w takim wypadku można było obarczyć ich kosztami tego ro-

dzaju.41

Informacje o orzeczeniu zarówno C.K. Namiestnictwa, jak i orzeczeniu C.K. 

Starostwa zostały zawarte w jednym piśmie noszącym datę 30 lipca 1907 r. i wy-

38 APBB, StB, sygnatura 177, s. 504-506.
39 APBB, StB, sygnatura 177, s. 528-352
40 APBB, StB, sygnatura 177, s. 537-539
41 APBB, StB, sygnatura 177, s. 541-542
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słanym do Józefa Lekkiego. Ponieważ orzeczenia nie przyznały mu całości ponie-

sionych kosztów – ponownie się odwołał. Tym razem okoliczności zmusiły go do 

zaadresowania pisma do dwóch instytucji. Jeden rekurs – zaadresowany do C.K. 

Ministerstwa Rolnictwa w Wiedniu – odnosił się do orzeczenia C.K. Namiestnic-

twa. Drugi rekurs zaadresowany do C.K. Namiestnictwa we Lwowie – odnosił 

się do orzeczenia C.K. Starostwa. W obydwóch pismach Józef Lekki podtrzymy-

wał swoje stanowisko, wskazujące Dusików jako sprawców całego zamieszania, 

podnosząc jednocześnie, że oni w sprawie tej upadli czyli prawem zostali pokona-

ni. Wskazywał także na fakt, iż orzecznictwo do ustawy wodnej stwierdzało, że 

strona, która z żądaniem swoim została oddalona (również ta, która od żądania 

odstąpiła) była zobowiązana do zwrotu kosztów stronie przeciwnej.42

Odpowiedzią na powyższe odwołania było zakwestionowanie zachowania 

przez Józefa Lekkiego 14 – dniowego okresu, w którym można było się odwoły-

wać. Pismo C.K. Starostwa z 30 lipca 1907 r. (którym zawiadomiono bielańskie-

go młynarza o lipcowych orzeczeniach obydwóch instancji) zostało dostarczone 

3 sierpnia. Obydwa rekursy zostały natomiast nadane na poczcie 18 sierpnia. 

Wobec czego o jeden dzień przekroczony został termin na wniesienie odwoła-

nia.43 Odpowiedzią Józefa Lekkiego było kolejne odwołanie – sporządzone po-

nownie za pośrednictwem Mariana Homme. Wskazywano w nim, że pismo z 30 

lipca zostało doręczone Józefowi Lekkiemu 5 sierpnia – a nie 3, wobec czego od-

powiednie terminy zostały zachowane. Do odwołania załączono kopię lipcowe-

go pisma C.K. Starostwa, którą otrzymał Józef Lekki (tzw. intymat – czyli pismo 

doręczone), a na której widniała adnotacja gminnego policjanta Wojciecha Mer-

ty: doręczono 5/8 907.44 Zarządzono więc, aby sprawą wyjaśnienia terminu do-

ręczenia zajęła się Zwierzchność Gminna w Bielanach, do której C.K. Starostwo 

wystosowało pismo w maju 1908 r. Po kilku dniach naczelnik gminy w Bielanach 

udzielił odpowiedzi, z której wynikało, że pismo C.K. Starostwa adresowane do 

Józefa Lekkiego przyniósł z Kęt listonosz rządowy Józef Podworski. List został 

dostarczony do bielańskiej gminy – jak miało to miejsce w przypadku wszystkich 

przesyłek tego rodzaju45. Listonosz na recepisie zwrotnym potwierdził datę 3 
42 APBB, StB, sygnatura 177, s. 549-552., 561-564.
43 APBB, StB, sygnatura 177, s. 569-570.
44 APBB, StB, sygnatura 177, s. 571, 585-586.
45 Naczelnik Gminy w Bielanach wyjaśnił również: Doręczanie wszelkich listów poleconych, przekazów 
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sierpnia 1907 r. i podpisał Józefa Lekkiego, list natomiast oddał wspomniane-

mu Wojciechowi Mercie w celu doręczenia adresatowi. Ten uczynił to tego sa-

mego dnia. Merta stanowczo stwierdził, że data umieszczona na intymacie (5 

sierpnia) jest sfałszowana – dzień doręczenia został przerobiony z liczby 3.46 Te 

wyjaśnienia zostały przesłane do C.K. Namiestnictwa w czerwcu 1908 r. 

Prawdopodobnie to nie Józef Lekki był sprawcą przerobienia daty doręczenia 

pisma. Jego reprezentantem w sporze był Marian Homme i można mniemać, że to 

on w niewłaściwym czasie wysłał odwołanie – tym bardziej, że zostało ono nadane 

na poczcie w Andrychowie, a nie w Kętach. Adwokat musiał zapomnieć o wysłaniu 

pisma w terminie i ratował się później przerabianiem daty otrzymania pisma, które 

dostał Józef Lekki – tak, aby nie stracić wynagrodzenia za swoją pracę. 

Nie są znane decyzje, jakie zapadły we Lwowie odnośnie uznania rekursu. 

Można jednak przypuszczać, że nie uwzględniono ostatniego odwołania Józefa 

Lekkiego, ponieważ brak jest w aktach dalszej korespondencji. Po 1908 roku 

zachowało się tylko pismo Wydziału Krajowego we Lwowie z 1911 r., którym 

zwrócono akta sprawy, nawiązujące jednocześnie do jakiejś odezwy C.K. Sta-

rostwa z 26 lipca 1911 r. (prawdopodobnie wzywającej do zwrotu akt). Należy 

również sądzić, że bialski urząd liczył się z tym, że może to nie być koniec sporu 

wodnego Dusików z Lekkim, ponieważ na ostatnim piśmie w tej sprawie zano-

towano: registratura zareprodukuje ten akt w razie jakiejś komisyi z Bielanach.47 

itp. praktykuje się w ten sposób, iż każdy dzień wszelkie listy polecone itp. przynosi listonosz z poczty 
Kęt razem z recepisami, podpisuje niektóre listonosz lub właściciel adresat jeżeli mieszka w pobliżu 
kancelaryi gminnej lub podpisuje Naczelnik gminy, zaś po podpisie recepisu zaraz odbiera [policjant 
– MJ] do doręczenia adresatom. Po listy polecone nikt z gminy nie chodzi na pocztę w ten sposób aby 
recepis otrzymał i po list poszedł na pocztę – lub aby pierwej podpisał recepis a później list z poczty 
przyniósł listonosz. APBB, StB, sygnatura 177, s. 581
46 Na intymacie zapisano: podobne jakby cyfra 5 była poprawiona z 3, gdyż cyfry /8 907 są małe, 
a cyfra 5 wielka i nie jednym ciągiem pisana – widać takie jak gdyby najpierw była zaczęta pisana 3, 
APBB, StB, sygnatura 177, s. 586-587.
47 APBB, StB, sygn. 418, brak paginacji (wpis dotyczący pozycji 35604).
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je  w prasie regionalnej, a także w Szkicach Archiwalno-Historycznych , wydawanych przez 
Archiwum Państwowe w Katowicach. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii 
regionalnej (Łęki, Bielany, Brzeszcze i  okolice), historii sądownictwa , a także wokół genealogii 
swojej rodziny, z której wywodzi się opisywany w artykule Józef Dusik.
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Już przed pierwszą lokacją Kęty stanowiły osadę o charakterze handlo-

wym. Miała ona miejsce najpóźniej w 1277, bowiem w dokumencie o tej 

właśnie dacie Kęty określone są już jako miasto założone na prawie lwóweckim. 

Dogodne położenie na szlaku handlowym prowadzącym z podkrakowskich 

kopalń soli na Morawy i Węgry przyczyniło się do jego rozwoju. W 1391 roku 

nastąpiła ponowna lokacja miasta, tym razem na prawie magdeburskim. Do-

kument lokacyjny, wystawiony przez księcia oświęcimskiego Jana III, zawierał 

między innymi przywilej zwalniający od myta towary przewożone przez Kęty. 

Świadczy to o handlowym charakterze osady.

Przynajmniej od czasów panowania Kazimierza Wielkiego istniał w Kętach 

skład soli. W statutach solnych z 1368 roku władca ten nadał Kętom i Zatorowi 

prawo dostarczania soli w cetnarach. Pierwsza konkretna informacja dotycząca 

dat jarmarków i targów1 w Kętach pochodzi jednak dopiero z XVI wieku. W 1519 

roku Zygmunt Stary potwierdził dwa jarmarki w Kętach. Pierwszy z nich odby-

wał się w dniu Św. Małgorzaty – 13 lipca, drugi na Podwyższenie Krzyża – 14 

września. Król ustanowił także trzeci jarmark, który przypadał na dzień Św. Ka-

1 W języku potocznym słowa jarmark i targ są synonimami. Jest tak po części dlatego, że odbywa się 
już bardzo niewiele jarmarków, w oryginalnym tego słowa znaczeniu. Jarmarki w przeciwieństwie do 
targów nie odbywały się co tydzień, lecz raz do roku.

Krótka historia targu w Kętach

Bartłomiej Chromik



66 Wokół Kęt

almanach kęcki - nr XXII (2018)

tarzyny – 25 listopada2. Jarmarki zgodnie ze zwyczajem trwały trzy dni. Ponad-

to sobota została ogłoszona dniem targowym. Szczególnie ważne dla rozwoju 

gospodarczego miasta było jednak zwolnienie wszystkich przybywających na 

jarmark do Kęt od cła mostowego i innych opłat. Handel musiał rozwijać się 

dobrze, gdyż wójt żywiecki i wspaniały kronikarz, tworzący na przełomie XVII 

i XVIII wieku, Andrzej Komoniecki, w utworze „Do miast księstwa Oświęcim-

skiego” (1987:6) pisał: 

Oświęcim grodem Sławny, Zator sejmikami

A Kenty świętym Kantym, także y targami. 

Wadowice szczycą się Mądrym Wadowitą. 

Żywiec Państwem szerokim, wieżą znamienitą

W 1793 roku cesarz Franciszek II wydał przywilej dla Kęt, który dał miastu 

prawo do organizacji czterech ośmiodniowych jarmarków w ciągu roku. Przez 

2 Święte Małgorzata i Katarzyna są patronkami najstarszej kęckiej parafii. 
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cały okres zaborów rozpoczynały się one na drugi poniedziałek po święcie Trzech 

Króli, w poniedziałek po Wniebowstąpieniu, poniedziałek po święcie św. Krzyża 

i w poniedziałek po Narodzeniu NMP. W tym czasie Kęty jako jedno z niewielu 

miast w Galicji miały w tygodniu dwa dni targowe, poniedziałek i sobotę.

 Oznacza to, że tradycja organizowania targu w Kętach w poniedziałek liczy 

sobie przynajmniej 200 lat. O kęckich targach w XIX wieku pewnych informa-

cji dostarcza Zbigniew Biały. Pisał on, że w mieście odbywały się specjalne jar-

marki na woły spaśne (1968:45). Kęczanie zajmowali się zarówno hodowlą, jak 

i handlem zwierzętami na szeroką skalę. Spółka dziesięciu kupców z Kęt, Białej, 

Żywca i Krakowa miała w tym okresie zdominować handel nierogacizną w za-

chodniej części Małopolski.

W połowie XIX wieku na terenie dawnego Księstwa Oświęcimskiego bardzo 

rozwinęło się tkactwo. Efektem tego było zwiększenie się roli tutejszych ośrod-

ków targowych, które zaczęły „specjalizować się” w sprzedaży takich wyrobów. 

Aby nabyć te towary na targi w Andrychowie, Wilamowicach, ale i Kętach czy 

Wadowicach przyjeżdżali kupcy z Węgier, pruskiego Śląska czy też przedstawi-

ciele dużych galicyjskich przedsiębiorstw kapitałowych.

Tym co jeszcze wyróżniało targi w okolicy Kęt była duża aktywność chłopów. 

W drugiej połowie XIX wieku w Andrychowie skupu wyrobów tkackich dokony-

wały również rozmaite „koligacje chłopskie”. Zbigniew Biały podkreśla, że na 

omawianym:

Był tu w ogóle pomyślniejszy dla chłopów stosunek między ich handlową aktyw-

nością a aktywnością niechłopskich zbiorowości. Nie tylko producent nawiązywał czę-

ściej handlowe kontakty z konsumentem, ale wszak sami chłopi w bardzo znacznym 

odsetku uprawiali handlowe pośrednictwo. 

Miejscem targowym był, wyznaczający centrum miasta, rynek, a wszystkie 

targi odbywały się tak jak dzisiaj, w poniedziałek. Zarzucono natomiast tradycję 

jarmarków. Na początku XX wieku dużymi zwierzętami handlowano na targowi-

cy, miejscu znajdującym się półtora kilometra od rynku. Pozostałe towary zby-

wano w tradycyjnym miejscu. Centralną część rynku zajmowali kupcy żydowscy. 

Na skraju kobiety sprzedawały grzyby i borówki. Swoim strojem i językiem wy-

różniały się kupczynie z Wilamowic. 
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W latach 60-tych XX wieku targ utracił swoją centralną pozycję. 

Jego miejsce na rynku przejął prowizoryczny dworzec autobusowy. Prze-

strzeń targowa rozciągała się wzdłuż ulicy Wszystkich Świętych, od odległego 

od rynku o około 100 metrów placu przy ulicy Kazimierza Wielkiego, powsta-

łego w miejscu zburzonej przez Niemców synagogi, a położonym 200 metrów 

dalej, dopiero co uprzątniętym cmentarzem, który otaczał kiedyś, rozebrany 

przez Austriaków, modrzewiowy kościółek. Targ w tym kształcie istniał do prze-

łomu tysiącleci. Konieczność jego przenosin argumentowano bezpieczeństwem 

mieszkańców ulicy Wszystkich Świętych. Tłumaczono, że poniedziałkowy han-

del mógłby uniemożliwić przyjazd karetki do chorego. Bardziej doświadczeni 

sprzedawcy targowi bardzo dobrze wspominają starą lokalizację targu. Podkre-

ślali bliskość rynku i dużą dostępność komunikacyjną dla mieszkańców okolicz-

nych wsi.

 Około roku 2005 zaprzestano również handlu na targowicy. Sprzedawcy 

zboża i ziemniaków przenieśli się na nowy targ lub zaniechali działalności.

Nowe miejsce targowe wyznaczono na terenach należących do Towarzystwa 

Sportowego Hejnał, najstarszego i najbardziej zasłużonego klubu Kęt. W 2010 

roku rewitalizacji poddano kęcki rynek. Konieczność ścięcia drzew nasadzonych 

w latach siedemdziesiątych argumentowano względami estetycznymi i potrzebą 

przywrócenia temu miejscu jego pierwotnych funkcji. Targ nie powrócił jednak 

na rynek (podobnie jak szubienica, jest za to atrapa studni). 

Wiosną 2012 roku byt targowiska został zagrożony. Gospodarz terenu, na 

którym odbywało się targowisko – likwidator TS Hejnał, nie porozumiał się 

z jego organizatorem, Gminą Kęty. W efekcie tego, 1 kwietnia 2012 roku, część 

targowiska została przeniesiona o kilkadziesiąt metrów na tereny należące do 

Gminy. Stare rezerwacje miejsc straciły ważność. W projekcie budżetu na 2012 

rok na budowę hali targowej zarezerwowano 630.000 złotych. Wpływy z opłaty 

targowej wyniosły 70.000 złotych. Strategia rozwoju Gminy Kęty nie wspomina 

nic o targach. 

Najważniejsze targowisko miejskie znajduje się na terenie dawnego boiska 

treningowego Towarzystwa Sportowego Hejnał, dlatego w Kętach na targ mówi 

się czasem, jak jeszcze kilka lat temu w Warszawie, stadion. Miejsce to jest od-

dalone od rynku o około kilometr, a od dworca autobusowego o półtora. Rów-


