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Historia Powiatu Krośnieńskiego
Dzieje powiatu kro?nie?skiego
Powiaty, podobnie jak urz?d starosty funkcjonuj? w polskiej tradycji od XIII w.
W pocz?tkowym okresie by?y okr?gami podlegaj?cymi s?dom ziemskim, jednak z czasem sta?y si?
podstawow? jednostk? podzia?u administracyjnego. Funkcj? Starosty pe?ni? „starszy” wybierany spo?ród
szlachty. Podzia? administracyjny ukszta?towany w ci?gu XIV i XV w. przetrwa? na ziemiach polskich
kilka wieków. Nie zachowa?y si? informacje jak odbywa? si? ten podzia? na ziemi kro?nie?sko-gubi?skiej.
Wiadomo tylko, ?e ju? w XII w., za panowanie Boles?awa Wysokiego powsta?a ksi???ca kasztelania
kro?nie?ska, która by?a pierwowzorem pó?niejszych powiatów. Swoim zasi?giem obejmowa?a ona
dzisiejsz? granic? po?udniowo – zachodni? Polski, na pó?nocy rzek? Pliszk?, na wschodzie rzek? O?obok.
Pierwszym udokumentowanym, kasztelanem by? Wis?aw (?wiadek na dokumencie z czerwca 1203 r.).
W roku 1482 w wyniku wojny o sukcesj? g?ogowsk? pomi?dzy spadkobiercami ostatniego piastowskiego
w?adcy ziemi kro?nie?skiej – Henryka XI i elektorem brandenburskim Albrechtem Achillesem, na mocy
uk?adu w Kamie?cu Z?bkowickim Krosno Odrza?skie przypad?o w udziale Achillesowi. Ziemia gubi?ska
w roku 1526 nale?a?a
do Czech, a w latach 20-tych XVII w. sta?a si? cz??ci? saskiego pa?stwa Wettinów. Na mocy postanowie?
kongresu wiede?skiego (1815 r.) Gubin i ?u?yce wesz?y w sk?ad pa?stwa pruskiego.
W roku 1701 powsta?o Królestwo Prus (Königreich Preußen). Wraz z pocz?tkiem funkcjonowania pa?stwa
zorganizowano jego administracje. Powo?ano do ?ycia urz?dy radców ziemskich, czyli landratów. W roku
1787 utworzono sejmiki powiatowe (Kreistag). Wybierany spo?ród trzech kandydatów starosta podlega?
Kamerze Wojenno-Skarbowej
w Kostrzynie (Kriegs und Domänenkammer). Kolejnych powa?nych zmian dokonano
na pocz?tku XIX w. W latach 1808 – 1816 zreorganizowano administracje na wszystkich szczeblach. W
roku 1815 utworzono Prowincje (Provinz) oraz administracje ni?szego szczebla – Rejencje
(Regierungsbezirk). 25 marca 1816 r. powsta?y Powiaty (Kreis) na czele których stali starostowie (Landrat).
Podlega?y one w?adzom rejencji. Organem uchwa?odawczym samorz?du powiatowego by? sejmik
powiatowy, a wykonawczym – wydzia? powiatowy (Landratsamt). Na czele w?adz i wydzia?u sta?
wybierany przez króla landrat. W roku 1816 powsta?y powiaty: gubi?ski (Landkreis Guben), którego
starost? zosta? Ernst von Manteuffel oraz kro?nie?ski (Kreis Crossen) na czele z baronem von Troschke.
Obydwa powiaty dzieli?y losy Prowincji Brandenburg, rejencji Frankfurt an der Oder, którym podlega?y. W
roku 1867 zosta?y wcielone do Zwi?zku Pó?nocnoniemieckiego,
a 1 stycznia 1871 wesz?y w sk?ad Rzeszy Niemieckiej. W roku 1884 wydzielono powiat grodzki Gubin
(Stadtkreis Guben). Funkcje pierwszego starosty pe?ni? Erich Zweigert.
W roku 1905 powiat ziemski Gubin zamieszkiwa?o 43 833 mieszka?ców, powiat Krosno – 59 252, a powiat
grodzki Gubin 36 636. W granicach pierwszego z nich znajdowa?o
si? w roku 1908: 177 gmin i maj?tków (gmina miejska Fürstenberg a. Oder), a drugiego – 152 (gminy
miejskie Krosno Odrza?skie, Bobrowice, Lubsko). W okresie mi?dzywojennym przemianowano nazw?
powiatu kro?nie?skiego z Kreis Crossen a. O., na Kreis Crossen (Oder), a 1 stycznia 1939 r. przekszta?cono
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go z powiatu w powiat ziemski.
Dzia?ania drugiej wojny ?wiatowej i zbli?anie si? frontu w latach 1944/1945 wymusi?y kolejne zmiany.
Zmniejszy?a si? liczba gmin i maj?tków wchodz?cych w sk?ad powiatów. Ostatnimi starostami w regionie
byli: Erich Krüger (powiat Crossen), Kreisleiter NSDAP Erich Schmiedicke (powiat grodzki Guben) oraz
Ernst Kaempffe (powiat ziemski Guben). Blisko?? Odry i Nysy ?u?yckiej, ostatnich barier prowadz?cych do
Berlina sta?o si? przyczyn? zaciek?ej obrony zarówno Gubina, jak i Krosna. W wyniku tego region poniós?
ogromne straty materialne (60-90 %).
Dzia?ania wojenne i powa?ne zniszczenia, brak jasnego podzia?u kompetencji oraz fakt sprawowania
w?adzy w pocz?tkowym etapie przez radzieckich komendantów wojennych nie u?atwia? pracy pierwszym
osadnikom i organizatorom administracji. Zarówno w Kro?nie Odrza?skim, jak i Gubinie pojawi? si?
problem o?rodka w?adzy. Swoich przedstawicieli przys?a?y o?rodki: wielkopolski, dolno?l?ski i
zachodniopomorski. Zgodnie z uchwa?? Rady Ministrów z 14 marca 1945 oba miasta znalaz?y si? w okr?gu
Pomorze Zachodnie. Jedna
z grup (legnicka) skierowanych do Gubina z uwagi na du?e zniszczenia utworzy?a biuro
w Kro?nie. Na jej czele sta? Czes?aw Zalewski, który 6 czerwca 1945 r. og?osi? powstanie powiatu
kro?nie?sko – gubi?skiego. Mianowa? si? tak?e starost?. Dzia?ania te by?y jednak nieprawne, gdy? od maja
piecz? nad tym terenem sprawowa? wojewoda pozna?ski. W trakcie inspekcji, która odby?a si? 31 maja
1945, przedstawiciel okr?gu zachodniopomorskiego –
in?. Józef Maciejewski dokona? podzia?u funkcji. Pe?nomocnikiem obwodu kro?nie?skiego zosta?
mianowany przez wojewod? pozna?skiego na to stanowisko Józef Kaseja, pó?niejszego pierwszego starost?
kro?nie?skiego. Powo?ano referaty: przemys?owy, aprowizacji i handlu, ogólnoorganizacyjnego, a ponadto
komisarza ziemskiego i komendanta milicji (podchor??y Borkowski). Wy??czono tak?e z u?ytkowania
budynku Starostwa: burmistrza i biura Polskiej Partii Robotniczej. Dwa tygodnie pó?niej decyzj? wojewody
w??czono oba powiaty
do województwa pozna?skiego. Oficjalne potwierdzenie tego faktu znalaz?o si? w Uchwale Rady Ministrów
z 7 lipca 1945 r. („Monitor Polski” 1945, nr 29, poz. 77). Jak wynika
z „Pozna?skiego Dziennika Wojewódzkiego” powiat gubi?ski obejmowa?, m.in. miasta Gubin (Guben) i
Przybrzeg (Fürstenberg a. Oder, obecnie Eisenhüttenstadt) oraz 107 gmin wiejskich. Cz??? miejscowo?ci z
wymienionego obszaru znalaz?a si? we wschodnich Niemczech. Powiat „krosie?ski” (jak napisano w
Dzienniku) obejmowa? trzy miasta: Krosno, Lubsko i Bobrowice (które w tym samym roku straci?o prawa
miejskie) oraz 93 gminy.
Pocz?tkowy okres funkcjonowania powiatów cechowa? brak ?rodków na odbudow?
i zaopatrzenie oraz brak wykwalifikowanych urz?dników. Ze wzgl?du na du?e migracje ludno?ci zalecano,
aby Starostwo by?o czynne ca?? dob?, a raz w miesi?cu dostarczany mia? by? do urz?du wojewódzkiego
raport z dzia?alno?ci. Sprawy nie u?atwia? fakt przebywania du?ej ilo?ci ludno?ci niemieckiej oraz rozkaz
Naczelnego Wodza Wojska Polskiego, który przeznaczy? powiaty wzd?u? Odry i Nysy wy??cznie do
osadnictwa wojskowego. Jednak szybko uporano si? z przeciwno?ciami.
W marcu 1950 r. dokonano kolejnych zmian w funkcjonowaniu terenowej administracji lokalnej.
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Wprowadzono na wzór radziecki rady narodowe, likwiduj?c m.in. starostwa powiatowe. Na czele powiatów
stan?li przewodnicz?cy powiatowych rad narodowych, a organem wykonawczym by?o prezydium. Rady
by?y wy?aniane w wyborach,
a nadzór nad nimi sprawowa?a Rada Pa?stwa. Pierwszym Przewodnicz?cym kro?nie?skiej PRN zosta? Jan
Kole?czuk. Oba powiaty znalaz?y si? w nowoutworzonym województwie zielonogórskim. W pa?dzierniku
1954 r. na fali kolejnej reformy z cz??ci powiatu kro?nie?skiego (Lubsko, Górzyn), gubi?skiego (Biecz,
Mierków) i ?arskiego (Jasie?, Brody) utworzono nowy powiat – lubski.
W grudniu 1961 r. zlikwidowano powiat gubi?ski. Gubin, Chlebowo i Wa?owice wcielono do powiatu
kro?nie?skiego, a pozosta?e gromady do powiatu lubskiego.
Kolejne wielkie reformy zosta?y wdro?one w latach 1972 – 1975. Do ich wdro?enia niezb?dna by?a zmiana
Konstytucji. Utworzenie w 1972 r. silnych gmin doprowadzi?o
do marginalizacji powiatów. W roku 1973 zmieniono formy zarz?dzania powiatem – pracami administracji
tego szczebla kierowa? Naczelnik Powiatu (w powiecie kro?nie?skim funkcj?
t? pe?ni? Jan Krompiewski). Ostateczn? likwidacja powiatów w PRL nast?pi?a na podstawie ustawy z 28
maja 1975 r. (Dz. U. z 1975 r., nr 17, poz. 92 z 30 maja 1975 r.), która wprowadza?a dwustopniowy podzia?
administracyjny od 1 czerwca 1975 r.
W roku 1990 na podstawie rozporz?dzenia Ministra Szefa Urz?du Rady Ministrów
z dnia 1 sierpnia 1990 r. (w sprawie okre?lenia siedzib i terytorialnego zasi?gu dzia?ania Urz?dów
Rejonowych) powsta?y urz?dy, które nast?pnie stanowi?y podstaw? formowania starostw powiatowych.
Funkcje kierownika kro?nie?skiego UR sprawowa? w pocz?tkowym okresie Jaros?aw Tyc, a nast?pnie
Regina Olek. Na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r.
(Dz. U. z 1998 r., nr 91, poz. 577 i 578) przywrócono trójstopniowy podzia? administracji samorz?dowej.
W pierwszych wyborach do rady powiatu kro?nie?skiego zwyci??y? Sojusz Lewicy Demokratycznej, a
starost? zosta? dotychczasowy naczelnik Delegatury Kuratorium O?wiaty – Wies?aw Mackowicz.
Powsta? powiat kro?nie?ski w którym znalaz?y si?: gmina miejska Gubin, gmina miejsko-wiejska Krosno
Odrza?skie, gminy wiejskie: Gubin, Bobrowice, Bytnica, Maszewo, D?bie. Jako jeden z 14 powiatów
tworzy? województwo lubuskie. Powiat kro?nie?ski ma powierzchni? 1391 km² i 56 325 mieszka?ców.
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