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Bierun Stary do 1975 r. stanowię odrebny organizm miejski. Z wielowiekowej historii
miasta wybralismy drobny okruch z lat moz e juz  odlegęych, lecz zapewne jeszcze z ywych w
pamieci starszego pokolenia.

Szkopuę w tym, z e przyszęo nam dotknac pewnych sfer publicznego dziaęania, ktore
zawsze wywoęuja emocje i spory. Czy wobec tego nalez aęo zrezygnowac i rzecz odęoz yc, by
dojrzewaęa w niepamieci? Trudno wyrokowac, osad nalez y do Czytelnika.

Jes li mimo wszystko podje lismy ryzyko, to w przeswiadczeniu, z e nie ma sprawy, o ktorej
nie moz na by porozmawiac bez zacietrzewienia. Czas dziaęa kojaco. Dysputy i spory
prowadzone w bierunskim ratuszu dawno wygasęy. Patrzac na nie z dystansu, wydaja sie
niekiedy bęahe, a nawet maęostkowe.

Radni bierunscy wywodzili sie  z najszerszych warstw miejscowej spoęecznos ci poziomem
umysęowos ci i wyksztaęcenia nie odstawali od swoich wyborcow. Pokolenie wyrosęe z
czasow pruskiego Kulturkampfu wyniosęo ze szkoęy elementarna znajomos c jezyka
niemieckiego, na co dzien posęugiwaęo sie  gwara s laska. Kto chciaę uchodzic za
wyksztaęconego i obytego w swiecie, silię sie  na ęamana niemczyzne .

Najzatwardzialszych nic nie byęo w stanie odwies c od rodzimej mowy, posęugiwali sie  nia
zawsze i wszedzie. Polszczyzne  podtrzymywaę Kos cioę. Udziaę Bierunia w procesie
odrodzenia narodowego czeka jeszcze na zbadanie.

Z chwila zmiany suwerennos ci panstwowej na Gornym Slasku starsza generacja radnych,
jak zreszta ogoę mieszkancow, przez ywaęa pewne trudnos ci adaptacyjne. Sprawnie mowili po
polsku, lecz ęatwiej pisali po niemiecku. Gdy po 1922 r. przyszęo ustanowic nowego
burmistrza, zostaę nim spos rod ęawnikow ten, ktory jako jedyny umieje tnie węadaę pisana
polszczyzna.

Męodsi, ktorzy po—niej, po polskiej szkole, choc wciaz  tylko powszechnej, piastowali
mandaty radnych, czuli sie  jakby pewniej, byli bardziej swiatli i swiadomi celow
ogolnopanstwowych, reprezentowali postawe  narodoworadykalna.

Cokolwiek powiedziec o bierunskim ńparlamencieł , jakim byęa Rada Miejska, nie da sie
zaprzeczyc, z e Ź  jak wszystkie pozostaęe organy przedstawicielskie w Polsce
miedzywojennej Ź  te tnię autentycznym z yciem i nieskrepowana wymiana mys li.

Byęo to forum na wskros  demokratyczne i plebejskie, prawdziwy gospodarz swojego
terenu. Tradycyjnie udziaę w z yciu publicznym nalez aę do me z czyzn. Do 1939 r. ani jedna
kobieta nie zasiadęa w bierunskiej Radzie. Panie udzielaęy sie  w stowarzyszeniach
kos cielnych, charytatywnych i kulturalnych (chory, teatry amatorskie) i, naturalnie, w
Towarzystwie Polek.

Na poczatku interesujacego nas okresu obok miasta istniaęa odrebna jednostka
administracyjna: obszar dworski. Tak zwanego soęectwa kopiecznego juz  wowczas nie byęo;
zostaęo wchęonie te przez miasto. Nalez acy do ksiaz at pszczynskich obszar dworski powstaę
na terenach osuszonego na przeęomie XVIII i XIX wieku stawu miedzy Bieruniem
i Ledzinami.

Cze s c osuszonych wowczas gruntow rozparcelowano, na reszcie zaęoz ono folwark,
mieszczacy sie  mniej wiecej pos rodku osuszonego stawu. W 1924 r. wszystkie obszary
dworskie w polskiej cze s ci Gornego Slaska utracięy samodzielnos c administracyjna, ulegęy
likwidacji poprzez wcielenie do przylegęych wsi lub miast.

W poęowie lat trzydziestych obszar miasta wynosię 19,44 km2, ludnos ci byęo niewiele
ponad 3 tys. ze staęa tendencja dos c znacznego przyrostu. Pod wzgledem wyznaniowym
mieszkancy byli niemal wyęacznie katolikami (statystyka urzedowa z 1933 r. notuje 2
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ewangelikow i 2 z ydow). Tuz  przed wybuchem drugiej wojny swiatowej naliczono 3972
mieszkancow. Czynnych zawodowo pracownikow fizycznych byęo 1119, bezrobotnych 265,
starcow i inwalidow 746. Pozostaęe zawody: rolnicy 78, kupcy i samodzielni rzemies lnicy po
41, urzednicy 106, wolne zawody 8.

Funkcjonowanie Bierunia Starego jako jednostki samorzadu terytorialnego regulowaę
statut wydany przez krola pruskiego 23 stycznia 1865 r. Węadzami miasta byli burmistrz
i Rada Miejska, zęoz ona z 12 radnych, wybieranych poczatkowo, jak w caęych Prusach,
systemem klasowym.

Metoda polegaęa na tym, z e wyborcow dzielono na trzy klasy w zalez nos ci od wysokos ci
pęaconych podatkow kaz da klasa wyęaniaęa jedna trzecia radnych. Gęosowanie odbywaęo sie
jawnie. W ten sposob najbogatsi, ktorych byęo najmniej, posiadali najliczniejsza
reprezentacje .

Kadencja radnego trwaęa 6 lat, z tym, z e co 2 lata ustepowaęa jedna trzecia skęadu Rady
i przeprowadzono wybory uzupeęniajace. Rada Miejska ustanawiaęa na okres 12 lat
burmistrza i na czas 6-letni dwoch ęawnikow, z ktorych jeden ustepowaę po trzech latach,
mogę jednak byc ponownie wybrany.

Burmistrz, ęawnicy i pęatni urzednicy tworzyli Magistrat. Ich wybor wymagaę
zatwierdzenia przez prezesa rejencji opolskiej po uprzednim zaopiniowaniu przez landrata
(staroste ) pszczynskiego.

Pierwsza wojna swiatowa zakonczyęa sie  kleska Niemiec. 9 listopada 1918 r. w Berlinie
wybuchęa rewolucja. Cesarz Wilhelm II zmuszony byę uciekac do Holandii. Po prawie 150-
letniej niewoli odrodzięo sie  panstwo polskie. Ludnos c polska na Gornym Slasku gęosno
manifestowaęa swoja wole  przyęaczenia do macierzystego pnia.

W wyniku obalenia monarchii wprawdzie nastapięo zdemokratyzowanie z ycia
politycznego, zniesiono surowe przepisy o stowarzyszeniach i zgromadzeniach publicznych,
poczyniono pewne gesty w stosunku do ńmowiacej po polsku ludnos cił , lecz wszelkie
usięowania zmierzajace do oderwania Gornego Slaska od Niemiec byęy uznawane za zdrade
stanu i bezwzglednie karane.

Mimo szerzacego sie  terroru krzepę polski ruch narodowy. W Wielkopolsce na Pomorzu
i Gornym Slasku masowo powstawaęy polskie rady ludowe. Ludnos c polska w zdecydowanej
wiekszos ci wstrzymaęa sie  19 stycznia 1919 r. od udziaęu w wyborach do konstytuanty
republikanskiej i 26 stycznia od udziaęu w wyborach do sejmu pruskiego. Uznaęa, z e jest to
sprawa wewne trzna Niemiec, ktora nie powinna obchodzic Polakow, ktorzy czekaja na
przyęaczenie do panstwa polskiego.

24 stycznia 1919 r. ukazaęo sie  rozporzadzenie o wyborach do rad gminnych miast i wsi.
Wybory miaęy sie  odbyc do 2 marca na podstawie nowej, demokratycznej ordynacji jako
powszechne, bezpos rednie, rowne, tajne i proporcjonalne. Czynne i bierne prawo wyborcze
przysęugiwaęo odtad wszystkim mieszkancom gmin, ktorzy ukonczyli dwudziesty rok z ycia.

Po raz pierwszy do urn miaęy pojs c kobiety. Węadze rzadowe liczyęy, z e ludnos c polska
tym razem ogęosi bojkot. Gdy jednak przywodcy narodowi postanowili inaczej, rzad zawiesię
wybory we wschodnich prowincjach Prus, w tym takz e na obszarze rejencji opolskiej.
Obawiaę sie , z e Polacy zdobeda przewage  w nowych radach.

Nadzieje na przyęaczenie do Polski nie zis cięy sie . Traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r.
ustalię, z e na Gornym Slasku zostanie przeprowadzony plebiscyt, w ktorym ludnos c wypowie
sie , czy chce nalez ec do Niemiec albo do Polski. W atmosferze panujacego ucisku 17 sierpnia
1919 r. wybuchęo pierwsze powstanie, po kilku dniach krwawo st ęumione. Zapeęnięy sie
wiezienia, rzesze uchod—cow gornos laskich schronięy sie  w Polsce. W tej sprzyjajacej dla
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siebie sytuacji rzad ogęosię przeprowadzenie odroczonych wyborow komunalnych. Odbyęy
sie  one 9 listopada 1919 r.

Mimo wszystko ludnos c polska zdecydowaęa sie  wziac w nich udziaę. W Bieruniu Starym
oboz polski wystapię jednolicie, skupiony wokoę listy pod nazwa Polska Partia Narodowa.

Jej czoęowym kandydatem byę proboszcz Mateusz Bielok. Niemcow, na czele z
dyrektorem ńLignozył , Willi Kliemtem, firmowaęa Wolna Partia Robotniczo-Mieszczanska
(Freie Arbeiter- und Buergerpartei). Pojawięa sie  na moment takz e trzecia, bezimienna lista,
ktora jej peęnomocnik, Jozef Banas (nazwisko to pojawia sie  tez  w pisowni Banasch
i Banasz), wkrotce wycofaę sie  z dalszej rozgrywki.

W tym miejscu nalez y sie  wyjasnienie. W systemie tzw. 5-przymiotnikowego prawa
wyborczego mandatariuszy wyęania sie  w proporcji do liczby gęosow, jakie padęy na
poszczegolne listy kandydatow. Listy nosza roz ne nazwy, czesto nie odpowiadajace
nazewnictwu istniejacych partii politycznych, gdyz  te, wchodzac w sojusze z innymi
stronnictwami, wystepuja pod zmieniona firma. Poza tym ustanawia sie  na czas wyborow
dora—ne twory partyjne. Takimi byęy owa bierunska Wolna Partia Robotniczo-Mieszczanska,
jak i Polska Partia Narodowa.

Bezapelacyjne zwyciestwo odnies li Polacy. Na 989 uczestniczacych w gęosowaniu na liste
polska padęo 805 gęosow, na niemiecka 184 gęosy. Ze strony polskiej w Radzie Miejskiej
zasiedli: ksiadz Mateusz Bielok, rolnik Franciszek Fabian, aptekarz Seweryn Plucinski,
murarz Walenty Jaęowy, kowal Jozef Krupa, kupiec Rafaę Krupa, murarz Jan Czempas,
rolnik Walenty Goj, Jan Lubecki i lekarz Wiktor Rybok. Mieli oni po stronie niemieckiej
dwoch radnych, z ktorych pierwszym byę wspomniany juz  dyrektor fabryki.

Przewage  polska w Radzie przypiecze towaę przeprowadzony wkrotce wybor ęawnikow;
zostali nimi proboszcz Bielok i aptekarz Plucinski, a zastepcami Ź  Rafaę Krupa i Fabian.

W agitacji wyborczej duz o energii wykazaę 31-letni wikary, Jozef Niedziela. Do Bierunia
przybyę z koncem sierpnia 1919 r. Byę to dziaęacz szerszego formatu. Czynny w Czerwonym
Krzyz u, po trzecim powstaniu zatrudnię sie  w Wydziale Zdrowia Publicznego Naczelnej
Rady Ludowej na Gornym Slasku.

Z poczatkiem lutego 1920 r. na gornos laski obszar plebiscytowy przybyęy wojska
koalicyjne. Węadze  obje ęa Miedzysojusznicza Komisja Rzadzaca i Plebiscytowa w Opolu,
zęoz ona z przedstawicieli Francji, Wielkiej Brytanii i Węoch. Administracja powiatowa
zostaęa poddana nadzorowi kontrolerow alianckich. Wyniki wyborow komunalnych z 1919 r.
potwierdzięy sie  w plebiscycie 20 marca 1921 r. Z caęego obszaru plebiscytowego najwiecej
gęosow za Polska, bo prawie 74 proc., padęo w powiecie pszczynskim.

W Bieruniu Starym wynik byę jeszcze lepszy; za Polska gęosowaęy 1172 osoby, kartek z
nadrukiem ńNiemcył  wrzucono do urny zaledwie 255. Niemcy uzyskali przewage  w
Mikoęowie i, co nie dziwi, w Hoędunowie i Gaci Ź  zwartym skupisku sprowadzonych tam
swego czasu kolonistow niemieckich wyznania ewangelickiego.

Frakcja polska w bierunskiej Radzie Miejskiej nie stanowięa monolitu. Gdy z koncem
1921 r. potrzeba jednos ci narodowej zeszęa na dalszy plan, ujawnięy sie  roz nice w
zapatrywaniach, animozje i konflikty.

Na urzedzie burmistrzowskim od 1909 r. zasiadaę Stefan Kordylewski, postac
dwuznacznie oceniana z polskiego stanowiska. Byę typowym urzednikiem.

Urodzony w 1878 r. w Poznanskiem, wedrowaę z posady na posade , aby w 1906 r., przed
przybyciem do Bierunia, osias c na dęuz szy czas w Magistracie katowickim.
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W 1921 r. konczyęa sie  kadencja Kordylewskiego. Rada Miejska nie przedęuz yęa mu
mandatu na dalsze 12 lat. Na rozpisany konkurs zg ęosięo sie  56 (!) kandydatow. Zgęosię sie
tez  Kordylewski. Dnia 1 listopada proboszcz zaprosię do siebie na poufne zebranie grono
radnych w celu wytypowania kandydata. Przeciwko Kordylewskiemu padęy zarzuty natury
moralnej i narodowej. Znalazę jednak kilku zdecydowanych poplecznikow, m.in. w osobach
Krupy, Goja i Nygi.

Zmiana nastawienia pierwszego z nich zaskakiwaęa o tyle, z e jeszcze niedawno, w relacji
proboszcza: ńKiedy przed dwoma latami z oęnierze nasi wrocili z wojny, to pan Rafaę Krupa,
obywatel tutejszy, na niezliczone skargi z on i rodzicow z oęnierzy wytoczyę burmistrzowi
miasta proces, aby go za te niesprawiedliwo s ci co do wsparc i niedbaęos ci co do aprowizacji
i naduz ycia z ywnos ci z Bieronia wypedzic. Rada Robotnikow je—dzięa do p. Hoersinga
(komisarz rzadu pruskiego na Gornym Slasku Ź E.D.) do Katowic, przybyę tu dotad
zastepca Hoersinga, tęumy ludzi zebraęy sie  przed ratuszem, krzyczac i domagajac sie , aby
pana burmistrza z miasta i z urzedu usunacł .

5 listopada 1921 r. Rada Miejska, w obecno s ci wciaz  jeszcze urzedujacego
Kordylewskiego, miaęa dokonac wyboru jego nastepcy. Powasnieni radni rozeszli sie  z
niczym. Kordylewskiemu doniesiono o poufnej naradzie na probostwie. Nazajutrz jego
zwolennicy zwoęali wiec, probujac wywrzec nacisk na ksiedza Bieloka, Plucinskiego
i Ryboka.

Ci poczuli sie  zmuszeni szukac opieki u węadz alianckich, ktore jeszcze wowczas rzadzięy
na Gornym Slasku. Ponowne posiedzenie wyborcze radnych, wyznaczone na 21 listopada,
odbyęo sie  pod ochrona wojsk koalicyjnych. Z Pszczyny przybyęo na koniach 30 z oęnierzy
francuskich. samochod z ńzielona policjał  i przedstawicielami komisji koalicyjnej. Ludzie
Kordylewskiego na znak protestu opus cili sale . Pozostali wybrali burmistrzem Bernarda
Majnusza, dotychczasowego sekretarza gminnego w Bielszowicach. Tylko obecno s ci się
porzadkowych nalez y zawdzieczac, ze w mies cie obeszęo sie  bez ekscesow.

Dwa dni po—niej ktos  strzelię do proboszcza, gdy wieczorem przy stole siedzia ę w swoim
pokoju. Kula na szcze s cie chybięa. Po przedziurawieniu podwojnej szyby utkwięa w suficie.

Ksiadz Bielok nie miaę dowodow, przypuszczaę jednak, ze stanowczos c z jaka osoby z
grona Kordylewskiego popieraęy sie , wynikęa ze wspolnych interesow; czerpali korzys ci ze
sprzedaz y i przemycania do Polski dynamitu z miejscowej fabryki.

W czerwcu 1922 r. Polska przeje ęa przyznana jej cze s c terytorium gornos laskiego.
Uroczystos ci przebiegaęy w podniosęym nastroju. Na szczeblu samorzadu gminnego nie
nastapięy z adne zmiany, w powiatach, landratow zastapili starostowie, uprawnienia rejencji
przeszęy na wojewode . Wojewodztwo s laskie otrzymaęo wyjatkowe w panstwie prawa
autonomiczne, ktorych widomym znakiem stal sie  Sejm Slaski.

Majnusz wybrany naczelnikiem gminy Nowa Wie s  w powiecie katowickim zgęosię
rezygnacje . Dnia 1 pa—dziernika 1922 r. Rada Miejska jeszcze pod jego przewodnictwem
miaęa dokonac wyboru pomiedzy ponownie zgęoszona kandydatura Kordylewskiego
i Karolem Muellerem, 5l-letnim Gornos lazakiem, zatrudnionym w Magistracie w Tyl z y.
Przeciwko Kordylewskiemu posypaęy sie  najcie z sze zarzuty, do dawnych dorzucono gars c
nowych. Rzecz znamienna, z e w jego obronie stanaę Zarzad Grupy Miejscowej Zwiazku
Byęych Powstancow, ktory podpowiadaę ńwyz szej węadzy administracyjnej, aby nie zwaz aęa
ńna oszczerstwa pęynace od osob, ktore osobiste wzgledy chca wykorzystac dla szkodzenia
Kordylewskiemu, kryjac sie  pod pęaszczyk narodowy, bo my i ogolnos c obywateli polskich
Bierunia znamy p. Kordylewskiego jako częowieka godnego zajac stanowisko burmistrzał .
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Wybor zakonczyę sie  wynikiem nierozstrzygnie tym; na obu kandydatow padęo po 5
gęosow. Wowczas przewaz yę gęos Majnusza, ktory wskazaę na Muellera jako swojego
nastepce . Starosta pszczynski, Franciszek Lerch, dopatrzyę sie  w akcie wyborczym
uchybienia formalnego (po niewczasie przyzna ę sie  do pomyęki) i polecię powtorzyc wybory.
Tym razem przewaga jednego gęosu przeszedę Kordylewski.

Po odejs ciu Majnusza prowadzenie spraw miejskich spadęo na barki pierwszego ęawnika,
Plucinskiego, ktory odebrawszy koncesje  na prowadzenie apteki w Katowicach, mys laę o jak
najszybszej przeprowadzce. Wojewodzki Sad Administracyjny zgodnie z sugestia Urzedu
Wojewodzkiego nie zatwierdzię ani Muellera, ani Kordylewskiego.

Juz  po tym fakcie grono radnych wystapięo do wojewody z prosba o zmiane  decyzji.
Kordylewskiego przedstawiono jako nieskazitelnego obywatela i dobrego gospodarza terenu.
Ponownie protestowaę Zwiazek Powstancow. W rezolucji uchwalonej 13 czerwca 1923 r.
kombatanci bierunscy twierdzili, z e Kordylewski byę wtajemniczony w prace konspiracyjne
miejscowych powstancow, sprzyjaę im i pomagaę, przyczynię sie  do uwolnienia
aresztowanego przez policje  niemiecka przywodcy Polskiej Organizacji Wojskowej.

Do rezolucji przyęaczyęy sie  zarzady Koęka Rolniczego, Towarzystwa Polek, Towarzystwa
spiewu ńPoloniał  i filie zwiazkow Zjednoczenia Zawodowego Polskiego.

W lutym 1923 r. niepęatnymi ęawnikami zostali Walenty Goj i Rafaę Krupa. Zmienięa sie
rota przysiegi, jaka nowo ustanowiony ęawnik skęadaę w obecnos ci burmistrza. Otrzymaęa
ona brzmienie:

ńPrzysiegam Panu Bogu Wszechmogacemu, z e na powierzonym mi stanowisku ęawnika
Bierunia Starego przyczyniac sie  bede  w swoim zakresie dziaęania z wszystkich się do
ugruntowania wolnos ci, niepodlegęos ci i potegi Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej zawsze
wiernie sęuz yc bede , wszystkich obywateli kraju w rownym majac zachowaniu, przepisow
prawa strzec bede  pilnie, obowiazki mego urzedu speęniac gorliwie i sumiennie, polecenia
innych przeęoz onych wykonywac dokęadnie, a tajemnicy urzedowej dochowam.

Tak mi Panie Boz e dopomoz .ł

Po Plucinskim obowiazki tymczasowego burmistrza objaę W. Goj.    Dnia 17 czerwca
1923 r. zdecydowana wiekszos cia Rada wytypowaęa na burmistrza Rafaęa Krupe . Jego
dotychczasowe miejsce ęawnika przypadęo Rudolfowi Dęugajowi. Starosta Lerch, obecny 4
sierpnia 1923 r. na posiedzeniu bierunskiej Rady Miejskiej, zanotowaę:
ńPosiedzenie byęo prawne. Panu burmistrzowi wreczyęem dekret Pana Wojewody z dnia

4 lipca 1923 r., potwierdzajacy jego wybor na burmistrza, odebraęem od niego przysiege  na
wiernos c Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadzięem go w urzad.ł

12 maja 1926 r. marszaęek Pięsudski dokonaę wojskowego zamachu stanu. Węadze  w kraju
obje li jego zwolennicy. Wojewoda s laskim zostaę Michaę Graz ynski, ktory oparę sie  przede
wszystkim na swoich dawnych towarzyszach broni Ź  powstancach s laskich. Graz ynski
wziaę ostry kurs na polonizacje , wyrugowanie niemczyzny z wszystkich dziedzin z ycia
politycznego i spoęeczno-gospodarczego. Trzon opozycji antysanacyjnej w wojewodztwie
s laskim stanowięa Chrzes cijanska Demokracja z Wojciechem Korfantym na czele i coraz
s cis lej zespalajaca sie  z nia Narodowa Partia Robotnicza.

Zaczaę sie  wielki proces przetasowan politycznych, rozęupywania stronnictw
opozycyjnych, przechodzenia do sanacji, zakonczony wreszcie sama ńdekompozycjał  obozu
rzadzacego.
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Poczatek opisanej tu drogi wyznaczyęy wybory komunalne, przeprowadzone na Slasku
pod koniec 1926 r. Z pewnych wzgledow moz na je tez  uznac za podsumowanie poprzedniego
okresu historycznego. Sanacja bierunska nie odwaz yęa sie  jeszcze wystapic w nich
samodzielnie. Zgęoszono trzy listy: Zjednoczonych Stronnictw Polskich, odpowiadajaca w
zasadzie ogolnowojewodzkiej opozycyjnej lis cie Zjednoczonych Stronnictw
Chrzes cijanskich (lekarz Wiktor Rybok, dyrektor fabryki in z . Janusz Barcikowski, nadzorca
budowlany Marcin Knopek, Paweę Kostyra, mistrz rze—nicki Rudolf Bandel i inni), Polska
Liste  Drobnych Rolnikow, ktora nalez y uznac za zbliz ona do Polskiego Stronnictwa
Ludowego ńPiastł  (rolnicy Walenty Goj i Franciszek Bęaszczyk, robotnicy Jozef Nyga
i Franciszek Nagi) oraz Grupe  Gospodarcza Obywateli Polskich, reprezentujaca
mieszkancow o przekonaniach niemieckich lub niezadowolonych z ńpolskich porzadkowł
(kupiec Augustyn Byok, mistrz stolarski Jan Hudzikowski, rolnik Jan Urbanczyk, robotnik
Klemens Godzik i inni).

Liczbe  mandatow w Radzie Miejskiej zwiekszono do 18. Na liste  Zjednoczonych
Stronnictw Polskich (Chrzes cijanskich) oddano 531 gęosow, co daęo 10 mandatow, ńrolnicył
uzyskali 131 gęosow i 2 mandaty, a ńNiemcył  Ź  355 gęosow i 6 mandatow.

Bierun nalez aę do tych miast gornos laskich, w ktorych przewage  utrzymali Polacy.
W Radzie Miejskiej zasiedli: Janusz Barcikowski, Franciszek B ęaszczyk, Walenty Goj, Jan
Gretka, Jan Hudzikowski, Walenty Jaęowy, Marcin Knopek, Paweę Kostyra, Franciszek
Kulas, Jozef Niesyto, Wiktor Rybok, Jan Tomala, Teofil Tomala i Jan Urbanczyk.

Zmiany w ukęadzie się politycznych po przewrocie majowym nie pozostaęy bez wpęywu na
orientacje  polityczna bierunskich radnych. Wedęug oceny Magistratu z poczatku 1929 r.
nalez eli oni do nastepujacych ugrupowan lub sympatyzowali z nastepujacymi partiami:
pieciu z sanacja, po trzech z Chrzes cijanska Demokracja i ńPiastemł , jeden z Narodowa
Partia Robotnicza, szesciu z Deutsche Partei.

Bezpos rednio po ukonstytuowaniu sie  Rady Miejskiej wyęoniono nowych ęawnikow.
W trakcie wyboru dokonanego 11 grudnia 1926 r. prze ciwko kandydatom Zjednoczonych
Stronnictw Polskich wspolna liste  wysune li ńrolnicył  i ńNiemcył . Dziesieciu radnych
gęosowaęo na pierwsza, osmiu na druga liste . W tym stanie z obu stron weszęo po dwoch
ęawnikow: z pierwszej Franciszek Kulas i Marcin Knopek, z drugiej ober z ysta Jozef Kocurek
i kupiec Baltazar Smietana. Urzad Wojewodzki zwlekaę z zatwierdzeniem, wreszcie
odmowię, tak z e 6 czerwca 1928 r. powtorzono wybory. I wowczas wyęonieni ęawnicy nie
uzyskali zatwierdzenia. W zamian węadza zwierzchnia wyznaczyęa ęawnikow komisa-
rycznych: aptekarza Franciszka Wi snickiego i kupca Franciszka Kulasa. W urzedowanie
zostali oni wprowadzeni 1 wrzesnia 1928 r.

W tym miejscu trzeba sobie powiedziec, z e instytucja zatwierdzania wybieralnych
przedstawicieli samorzadu komunalnego i powoęywania komisarzy, obok oczywistego celu
eliminowania osob obiektywnie nieodpowiednich, stanowięa dogodne narzedzie presji
politycznej i narodowos ciowej. Stosowaęy ja niegdys  węadze pruskie przeciwko Polakom
i socjaldemokracji, uciekaęy sie  do niej węadze polskie, wreszcie naduz ywaęa jej sanacja w
prowadzeniu akcji polonizacyjnej i zwalczaniu stronnictw opozycyjnych.

W czerwcu 1927 r. burmistrz Krupa zostaę zawieszony w urzedowaniu z powodu
nieprawidęowos ci w gospodarce Funduszu Bezrobocia. Ujawniony deficyt w kasie Funduszu
wynosię okoęo 23 tys. zę. Nie ma powodu wdawac sie  w szczegoęy tej wielce zagmatwanej
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sprawy. Dos c stwierdzic, z e procesy sadowe ciagne ęy sie  latami i do wybuchu wojny nie
przyniosęy ostatecznego rozstrzygniecia.

W miejsce zawieszonego Krupy węadze wojewodzkie nasadzięy burmistrza
komisarycznego - Stanisęawa Ferde . Ferda okazaę sie  częowiekiem nieodpowiednim na
piastowanym stanowisku. Brakowaęo mu taktu i umieje tnos ci postepowania z lud—mi.
Porywczy, gwaętem usięowaę wymuszac posęuszenstwo, sięa wprowadzac ęad i porzadek.
Zdarzaęo sie , z e petentow wyrzucaę za drzwi i rekoczynami rozstrzygaę konflikty.
Rzadzię samowolnie, nie liczac sie  ze zdaniem Rady Miejskiej. Na domiar uchodzię za
opozycjoniste  i korfanciarza, sprytnie maskujacego swoje oblicze polityczne.

W tym duchu grono radnych i częonkowie zarzadow niektorych stowarzyszen wystosowali
skarge  do wojewody na burmistrza. Ferda zawziecie bronię swoich racji, odsęaniajac przy
sposobnos ci tzw. druga strone  medalu.

W sumie powstaę dos c niesmaczny wizerunek swiatka miejscowych decydentow
obrzucajacych sie  bęotem i nie gardzacych z adnym chwytem dla powalenia przeciwnika.

Kres rzadow krewkiego komisarza poęoz yęa awantura wywoęana pa—dziernika 1928 r. na
zabawie w sali Gomoli. W stanie nietrze—wym zaczepiaę i legitymowaę przebywajacych tam
gos ci, kilku obię laska, opornych straszyę rewolwerem, czym do reszty sprowokowaę pod-
pitych biesiadnikow. Zagroz ono mu pobiciem. ńWtedy to Ź  zanotowaę urzednik
wojewodzki, prowadzacy nazajutrz dochodzenie Ź  burmistrz Ferda dobyę rewolweru
i skierowawszy go w strone  tęumu, wezwaę go do usuniecia sie  na bok pod gro—ba strzelania.
Przytomniejsi wezwali obecnego tam komendanta Posterunku, G ęyka, zachowujacego sie
dotychczas bezradnie i oboje tnie, do rozbrojenia groz acego strzelaniem do ludzi burmistrza.

Komendant usięowaę wyrwac burmistrzowi z reki rewolwer, na co sobie jednak ten ostatni
nie pozwolię, skierowujac go zarazem w strone  komendanta z wezwaniem do cofniecia sie  w
tyę, gdyz  sobie sam da rade . W ten sposob pod osęona rewolweru wycofaę sie  na ulice
Krakowska w strone  Rynku do Magistratu pod naporem podnieconego i wzburzonego swym
postepowaniem tęumu.

Cofajac sie  wystrzelię kilkakrotnie na postrach w powietrze, co jeszcze bardziej podnieci ęo
wzburzony tęum tak, z e zacze to go obsypywac kamieniami oraz wyzwiskami. Strzeliwszy
jeszcze kilka razy w powietrze, schronię sie  do swojego mieszkania w Magistracie, zas  tęum
rozszedę sie  spokojnie do domow .

Po dwoch dniach Ferda zostaę usunie ty z urzedu. Osiadę w Ligocie koęo Katowic na
posadzie dyrektora jakiegos  banku. Chadecki dziennik ńPoloniał  (organ Wojciecha
Korfantego) usięowaę nadac wydarzeniu posmak polityczny twierdzac, jakoby burmistrza
odwoęano z powodu zatargu z miejscowymi ńrdzeniamił  (tak opozycja pogardliwie okres laęa
prorzadowcow, a zwęaszcza powstancow, ktorych swego czasu wojewoda Graz ynski nazwaę
rdzeniami spoęeczenstwa s laskiego). ńPoloniał  nie omieszkaęa takz e podkres lic zasęug
gospodarczych usunie tego burmistrza.

Po Ferdzie peęnienie obowiazkow burmistrza spadęo na pierwszego ęawnika, Franciszka
Wisnickiego. Opuszczone przez niego miejsce Rada Miejska uzupe ęnięa wyborem
przeprowadzonym 13 pa—dziernika 1928 r. Wyciagajac wnioski z dotychczasowej polityki
węadz zwierzchnich narzucania komisarzy, radni zdecydowali sie  gęosowac na jedna liste , na
ktorej umies cili: kupca Franciszka Kulasa, dozorce  gorniczego Jana Lubeckiego, podmistrza
murarskiego Marcina Knopka i rolnika Pawęa Kostyre . Dwaj pierwsi po dęugiej zwęoce
uzyskali akceptacje  Urzedu Wojewodzkiego, zostali zaprzysie z eni i 22 czerwca 1929 r. obje li
urzedowanie. Ich kadencja trwaęa zaledwie kilka miesiecy.
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Na koniec 1929 r. wyznaczono na Slasku nowe wybory komunalne. Spoęeczenstwo
przystapięo do nich podzielone. Swoja odrebnos c zaznaczyęa tez  mniejszos c niemiecka. Listy
miaęy roz ne nazwy, tak z e trudno nawet niekiedy ustalic, kto sie  za nimi kryę. Podobny obraz
naznaczyę sie  w Bieruniu.

Zrazu zgęoszono szes c roz nych list. Nazw wszystkich nie znamy. Pod firma Bezpartyjnego
Bloku Zjednoczenia Gospodarczego Węas cicieli Nieruchomos ci, Rzemiosęa, Przemysęu oraz
Pokrewnych Zawodow (peęnomocnik Jozef Banas ) wystapię odęam miejscowej sanacji.
Zwolennicy ńPiastał  wnies li, jak poprzednio Liste  Polskich Rolnikow.

Rzecz znamienna, z e mimo roz nych nieporozumien i, zdarzaęo sie , ostrych konfliktow
spoęeczenstwo bierunskie znalazęo tym razem w sprawach lokalnych wspolny jezyk.

Poprzednio wystawione listy wycofano. Ich peęnomocnicy porozumieli sie , ustalajac jedna
kompromisowa liste  kandydatow. Z tego powodu akt gęosowania staę sie  zbedny. Bierun byę
jedynym takim miastem w wojewodztwie. W skęad 18-osobowej Rady Miejskiej weszli:

l) murarz Wincenty Dudek, 2) rolnik Jan Gretka, 3) murarz Jakub Kostyra, 4) mistrz
piekarski Sylwester Lubecki, 5) chaęupnik Franciszek Nagi, 6) portier Jozef Niesyto, 7)
blacharz Jan Reguęa, 8) mistrz piekarski Paweę Wisniowski, 9) mistrz budowlany Jozef
Banas , 10) kupiec Augustyn Byok, l1) murarz Jan Czernpas, l2) gornik Walenty Jaęowy, 13)
rolnik Paweę Kostyra, 14) robotnik Jan Krupa, l5) urzednik prywatny Lucjan Myalski, 16)
rolnik Franciszek Bęaszczyk, l7) rolnik Walenty Goj, 18) rolnik Jan Urbanczyk.

Kompromisowa lista nie zdoęaęa zatrzec roz nic politycznych ani narodowos ciowych.
Wedęug opinii miejscowego Posterunku Policji pierwsza osemke  radnych stanowili
prorzadowcy, nastepnie siedmiu nalez aęo do chadecji, a trzej ostatni Ź  to bezpartyjni.

Czy poszczegolnym osobom przyczepiono węas ciwe etykiety partyjne, nie bedziemy sie
spierac. Zwrocilismy juz  uwage , z e trzech ostatnich z poprzedniej listy rolnikow, uznanych
za bezpartyjnych, trzeba zaliczyc do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Inna sprawa, z e
ludowcy gornos lascy w owym czasie zupeęnie juz  sie  nie ujawniali z powodu znikomych
wpęywow, natomiast liczniejsi na Slasku Cieszynskim wchodzili w skęad bloku
prorzadowego. Gdzies  zupeęnie pogubili sie  przedstawiciele mniejszos ci niemieckiej. Trudno
sobie wyobrazic, z eby wystapili jawnie na lis cie noszacej nazwe  Zjednoczonych Stronnictw
Polskich. Ich pozorny brak  - to raczej wynik chwilowej koniunktury politycznej ni z  realia.
Problem niemiecki w Radzie Miejskiej, jak sie  jeszcze pokaz e, wciaz  wracaę.

Wisnicki byę burmistrzem dwa lata (3 X 1928 r. Ź  1 X 1930 r.), po czym wojewoda zlecię
prowadzenie obowiazkow burmistrzowskich ęawnikowi Walentemu Gojowi. Od 1 wrzesnia
1931 r. nowym i ostatnim do wybuchu wojny burmistrzem zosta ę przodownik Rudolf Piprek,
dotychczasowy komendant Posterunku Policji w Bieruniu Starym.

Wspolna lista kandydatow do Rady Miejskiej z 1929 r. oprocz osiemnastu radnych
zawieraęa takz e nazwiska siedmiu zastepcow w osobach:
rolnika Antoniego Wieczorka, robotnika Teodora Myalskiego, mistrza budowlanego Jana
Grabowskiego i dalszych rolnikow Ź  Klemensa Cichego, Jozefa Drobika, Franciszka
Dziubanego i Jozefa Kocurka.

W pa—dzierniku 1933 r. ńPoloniał  zamies cięa notatke  pt. ńSporadyczne wystepowanie
radnych miejskich z Rady Miejskiej w Bieruniu Starym ł . W notatce podaęa: ńDnia 21 bm.
odbyęo sie  publiczne posiedzenie Rady Miejskiej w Bieruniu Starym, na kt orym zaęatwiono
szereg waz nych uchwaę. Wypadkiem wielkiego zainteresowania byęo odczytanie listu
radnego niemieckiego, p. S. Lubeckiego, w ktorym doniosę wystapienie z grona radnych.
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Fakt powyz szy zasęuguje na wieksza uwage , gdyz  Ź  jak sie  dowiadujemy Ź  jest to juz
drugi podobny wypadek. Znac, iz  w gronie tamtejszych Niemcow maja miejsce jakies
niewyra—ne machinacje.ł

Wymieniona notatke  Urzad Wojewodzki przekazaę burmistrzowi Piprkowi z poleceniem
ustosunkowania sie  do zawartej w niej informacji. Burmistrz odpowiedzia ę 9 listopada 1933
r.: ńZa czas mojego urzedowania, tj. od 1 wrzesnia 1931 r., wystapięo dwoch radnych, a
mianowicie p. Jan Czempas z frakcji ChD w dniu 1 wrze snia br., zas  radny p. Lubecki
Sylwester, ktory przyznawaę sie  do mniejszos ci niemieckiej, wystapię w dniu 21 pa—dziernika
1933 r. Obydwaj radni weszli w skęad Rady Miejskiej w grudniu 1929 r. na skutek
wniesionej przez grupy wyborcze tylko jednej listy kandydatow pod nazwa Zjednoczonych
Stronnictw Polskich.

Wystapienie radnego p. Czempasa byęo powodem zaczepienia jego w prasie wskutek
nieprzychylnos ci do podziaęu subwencji dla miejscowych zwiazkow i towarzystw, gdyz
Czempas, bedac częonkiem ChD, zajmowaę zawsze opozycyjne stanowisko. (...) Drugi radny,
p. Lubecki Sylwester, nie uczeszczaę w ostatnim czasie w ogole na posiedzenia Rady
Miejskiej i, bedac za opozycyjne stanowisko napie tnowany w prasie, widocznie zniechecony
niepowodzeniem swoich pogladow, zdecydowaę sie  na ustapienie.ł

Po Lubeckim wszedę do Rady ostatni z listy rezerwowych, Jozef Kocurek. Wkrotce potem
przedstawicielstwo miejskie ulegęo ostatecznemu zdekompletowaniu. Z kregu narodowych
radykaęow wysunie to postulat ustanowienia Rady komisarycznej w celu pozbycia si e
Niemcow.

Pretekstem staęy sie  obniz ki pęac personelu magistrackiego. Wedęug czoęowego
sanacyjnego dziennika ńPolska Zachodniał : ńPensje obniz ono na ogoę o kilka procent.
W jednym tylko wypadku obniz ka byęa znaczna i dotkne ęa urzednika Polaka, ktoremu
otwarci i zamaskowani radni Niemcy nie moga darowac jego pracy dla polskos ci na Slasku.
Jest to wyra—na chec dokuczenia temu urzednikowi posiadajacemu zreszta liczna rodzine
i zemsta radnych niemieckich. ł

Choc burmistrz miewaę trudnos ci ze strony niektorych częonkow Rady, sprzeciwię sie
zamysęowi narzucenia komisarzy, nawet za pokuse  ęatwego z nimi wspoędziaęania.
Opowiedziaę sie , jak wiekszos c dotychczasowych radnych, za przeprowadzeniem wyborow
uzupeęniajacych, tym bardziej z e wyęonięa sie  moz liwos c wystawienia jednej listy, czyli bez
potrzeby rozpisania powszechnego aktu wyborczego. Dodatkowym atutem, maj acym
przekonac węadze zwierzchnie, byęo to, z e wszyscy kandydaci uchodzili za prorzadowcow.

Dnia 19 czerwca 1934 r. Rada Miejska ustanowięa nastepujaca liste  zastepcow radnych:
urzednik fabryki Jan Roz anski, rolnik Antoni Gretka, kupiec Karol Noras, in z ynier z fabryki
Jerzy Kieęczewski, podmistrz murarski Marcin Knopek, stolarz z fabryki Augustyn Seweryn,
urzednik Jakub Kostyra, urzednik pocztowy Walenty Poczatek i palacz Jozef Goj.

Wymienionego tu Jakuba Kostyre  nie nalez y mylic ze starszym, z zawodu murarzem, o
tym samym imieniu i nazwisku, zasiadajacym juz  w Radzie. Urzednik Jakub Kostyra urodzię
sie  w 1899 r. i pracowaę w miejscowym Okregu Urzedowym, węadzy administracyjno-
policyjnej, byę czoęowym dziaęaczem powstanczym, podczas III powstania dowodca
kompanii.

Juz  na tym etapie zmian personalnych w ęonie Rady Miejskiej przewage  osiagne li
zdeklarowani sanatorzy i ludzie lojalnie ustosunkowani do rzadu. Gdy na poczatku 1935 r.
sytuacja polityczna w wojewodztwie ponownie zaostrzyęa sie  z powodu forsowania w
projekcie nowej konstytucji klauzuli umoz liwiajacej zmiane  autonomii s laskiej na mocy
decyzji Sejmu Rzeczypospolitej (bez pytania o zgod e  Sejmu s laskiego), bierunscy radni na
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uroczystym posiedzeniu wyrazili poparcie wojewodzie Graz ynskiemu w jego walce z
opozycja korfantowska.

Opowiedzieli sie  za modyfikacja statutu organicznego wojewodztwa s laskiego przez
usuniecie z niego ńprzerostowł  politycznych. W grudniu 1936 r. burmistrz mogę z
zadowoleniem donies c staros cie, z e ws rod 18 radnych jest dziesieciu prorzadowcow, po
czterech chadekow i ludowcow oraz jeden bardziej separatysta ni z  Niemiec.

Kolejne osoby wstepujace do Rady Miejskiej z listy zastepcow takz e w wiekszos ci
rekrutowaęy sie  z prorzadowych lojalistow. Krag ńujkowł  radzieckich zawe z aę sie  do jednego
prorzadowego kierunku politycznego. Swoi przygarniali swoich. Tak tez  staęo sie  15 kwietnia
1939 r., gdy Rada uchwalięa jednogęosnie uzupeęnic liste  zastepcow i na kandydatow
wytypowaęa nastepujace osoby: rolnik Wincenty Hycz, urzednik fabryki Alojzy Kluczniok,
mistrz rze—nicki Maksymilian Bendel, urzednik pocztowy Wincenty Ryguęa, stolarz
fabryczny Ń ukasz Siwek, portier Augustyn Szybinski, kupiec Karol Karwat, mistrz
kominiarski Paweę Kozub, mistrz szewski Ludwik Noras.

11 stycznia 1930 r. Rada Miejska dokonaę wyboru ęawnikow: Rudolfa Bandla, Walentego
Goja, Franciszka Krupe  i Klemensa Godzika.
Z dniem 13 kwietnia dwaj pierwsi rozpocze li urzedowanie.
Na posiedzeniu 5 wrzesnia 1936 r. Bendel bez podania przyczyny zęoz yę rezygnacje . Dobrze
na ogoę poinformowana, choc stronnicza ńPoloniał  ujawnięa, z e rezygnacja nastapięa na tle
ostrego nieporozumienia w przedmiocie sprzedaz y gruntow miejskich. Zaistniaęa potrzeba
obsadzenia wolnego miejsca. Zatwierdzajac w 1930 r. Bendla i Goja, Urzad Wojewodzki
pominaę milczeniem dwoch nastepcow.

Obecnie burmistrz z adnego z nich nie widziaęby che tnie u swojego boku; F. Krupe  nie
tylko ze wzgledow narodowos ciowych (staę sie  niewypęacalny, jego sklepowi meblowemu
grozięa licytacja), Godzika z powodu maęej aktywnos ci spoęecznej i niestaęych przekonan.

Wprawdzie węadza zwierzchnia podzielięa zapatrywania burmistrza, jednak sprawa staęa
sie  bezprzedmiotowa wobec upęywu 6-letniej kadencji obu wybranych w 1930 r.

Do wyborow uzupeęniajacych ęawnika Rada Miejska przystapięa 4 lutego 1937 r.
Zgęoszono dwie listy: sanacyjna (Narodowe Chrzes cijanskie Zjednoczenie Pracy) z Karolem
Norasem, Pawęem Kostyra i Jozefem Niesyto oraz ńgospodarczał , na ktorej wystepowali
byęy burmistrz Rafaę Krupa, Jan Urbanczyk i Karol Karwat. Mimo trzykrotnie powtarzanego
gęosowania wynik pozostaę nierozstrzygnie ty: za kaz dym razem po 9 gęosow na kaz da liste .

W tej sytuacji, zgodnie z obowiazujaca procedura, burmistrz zarzadzię losowanie, w
wyniku ktorego zwyciestwo przypadęo lis cie sanacyjnej. Kilku radnych (F. Nagi,
F. Bęaszczyk, J. Urbanczyk) dopatrzyęo sie  faęszerstwa w losowaniu; burmistrz Piprek miaę
rzekomo pognies c kartke  z numerem pierwszej listy i tym sposobem dac znak osobie
ciagnacej los.

Przeprowadzone z ramienia Starostwa dochodzenie nie dostarczyęo przekonujacych
dowodow naduz ycia. Tymczasem Urbanczyk wycofaę swoj podpis pod protestem. Losowanie
uprawomocnięo sie . Nowy ęawnik, Karol Noras, nalez aę do grona czoęowych bierunskich
prorzadowcow. Byę organizatorem miejscowego koęa Narodowego Chrzes cijanskiego
Zjednoczenia Pracy, aktywnym częonkiem Zwiazku Strzeleckiego, jego z ona peęnięa funkcje
zastepczyni przewodniczacej Towarzystwa Polek.
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Bierun Stary nie posiadaę peęnych praw miejskich. Pewne ograniczenia wypęywaęy z
uprawnien burmistrza w zakresie spraw policyjnych. Dotyczyęy one bezpieczenstwa
publicznego, nadzoru budowlanego, przemys ęowego i sanitarnego (policja budowlana,
przemysęowa, obyczajowa), spraw meldunkowych i prawa nakęadania kar w tym zakresie,
wreszcie utrzymania aresztu. Z chwila potworzenia w latach siedemdziesiatych XIX wieku
tzw. okregow urzedowych Bierun Stary miaę stanowic odrebny taki okreg z burmistrzem jako
jego naczelnikiem. inna rzecz, z e do owego subtelnego rozroz nienia prawnego nie
zastosowano sie  i burmistrz bierunski, jak we wszystkich wielkich miastach, uwaz aę sie  za
posiadajacego peęnie  węadzy policyjnej i dysponujacego wyspecjalizowanym organem w
postaci Urzedu Policyjnego.

W 1925 r. minister spraw wewne trznych wydaę rozporzadzenie o nowym podziale
okregow urzedowych. Okreg Urzedowy Bierun Stary oprocz obszaru miejskiego miaę odtad
obejmowac takz e gminy: Urbanowice, Jaroszowice, Cielmice, Swierczyniec, Jedlina,
Bojszowy i Bojszowy Nowe. Rozporzadzenie zrazu nie wzbudzięo w Bieruniu z adnego
zamieszania. Kolejni burmistrzowie zostawali naczelnikami Okr egu Urzedowego,
rozszerzajac zakres swoich uprawnien policyjnych na obszary wymienionych gmin.

Miasto ockne ęo sie  dopiero w 1928 r., gdy Wisnicki, obejmujac urzad burmistrza, odmowię
przyjecia posady naczelnika Okregu Urzedowego i gdy węadza zwierzchnia powierzyęa
kierownictwo Okregu innej osobie, a ta zaz adaęa od Magistratu nie tylko udziaęu w kosztach
utrzymania Okregu, lecz ponadto zakwestionowali prawo burmistrza do sprawowania w ęadzy
policyjnej w obrebie miasta.

Przekazanie agend policyjnych Okregowi Urzedowemu miaęo ostatecznie nastapic z dniem
30 grudnia 1930 r. Burmistrz interweniowaę w sprawie przywrocenia mu praw policyjnych
i wydzielenia obszaru miasta z Okregu Urzedowego. Powoęywaę sie  na statut miejski z
1865 r., moca ktorego burmistrzowi powierzono czynnos ci lokalnej węadzy policyjnej.

Sęusznie zauwaz yę, z e minister nie miaę prawa zmieniac statutu ustanowionego dekretem
krolewskim, a wiec normy prawnej wyz szego rzedu. Magistrat odmawiaę ęoz enia pieniedzy
na utrzymanie Okregu. W atmosferze przeciagajacego sie  konfliktu Wydziaę Powiatowy (or-
gan samorzadu na szczeblu powiatu) w Pszczynie poczuę sie  zmuszony 27 stycznia 1932 r.
wystapic do ministra spraw wewne trznych z projektem zmiany granic niektorych okregow
urzedowych w powiecie. Miasto Bierun Stary wedęug tego projektu miaęo tworzyc węasny
okreg pod nazwa Okreg Urzedowy Bierun Stary Ź  miasto, zas  pozostaęe gminy wiejskie
dotychczasowego okregu Ź  Okreg Urzedowy Bierun Stary Ź  wies . Rozporzadzeniem
ministerialnym projekt zostaę zatwierdzony.

Obowiazki naczelnika Okregu Urzedowego Bierun Stary Ź  obwod miejski objaę
burmistrz Piprek. Kierownictwo Okregu wiejskiego przypadęo Emilowi Wieczorkowi,
dotychczasowemu (od 1 VII 1930 r.) naczelnikowi Okregu Urzedowego Bierun Stary. Piprek
wyodrebnię agendy swojego Okregu od agend magistrackich. Z tytuęu zaęatwiania spraw
policyjnych pobieraę dodatkowe wynagrodzenie. Choc opęacany z kasy miejskiej, Okreg
Urzedowy dziaęaę na podstawie osobnego bud z etu uchwalanego i kontrolowanego przez Rad e
Miejska.

Omowionych tu spraw z pogranicza tzw. policji komunalnej (miej skiej) i specjalnego typu
węadzy administracyjnej w postaci okregow urzedowych nie nalez y utoz samiac z aparatem
policji panstwowej, ktory w wojewodztwie s laskim miaę charakter autonomiczny. Gęowna
Komenda Policji Wojewodztwa s laskiego podlegaęa wojewodzie. W Bieruniu Starym od
1922 r. istniaę Posterunek Policji Wojewodztwa s laskiego, obejmujacy swoim zasiegiem
takz e kilka przylegęych gmin wiejskich.
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