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W czterech szkołach ponadgimnazjalnych na terenie 

powiatu (ZS w Strzelcach Kraj., ZSCKu im. S. Biedzryckie-

go w Strzelcach Kraj., ZSP w Drezdenku oraz SOSW im. 

J. Korczaka w Strzelcach Kraj.), uczy się corocznie około 

1100 uczniów. Ponadto placówki prowadzą dodatkowe 

zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno - sportowe.

Działalność kulturalno-oświatową na terenie powiatu re-

alizują m.in. Ośrodki Kultury usytuowane w poszczegól-

nych miastach i gminach, do których zalicza się zespoły 

teatralne i muzyczne, orkiestrę dętą, zespoły tańca oraz 

chóry.

Z roku na rok, coraz bardziej zmienia się charak-

ter gospodarczy powiatu - z typowo rolniczego,  

w rolniczo-przemysłowy. Ogromne znaczenie  

w gospodarce powiatu ma produkcja wyrobów 

branży metalowej na potrzeby m.in.: budowni-

ctwa, energetyki, oraz rolnictwa. Mocno zaak-

centowana jest gospodarka leśna - lasy stanowią 

bardzo ważną bazę surowcową dla przemysłu 

przeróbki drewna, usług stolarskich oraz produk-

cji papieru. Dobrze rozwinięty jest również: handel, 

budownictwo oraz przetwórstwo spożywcze. 

Powiat realizuje przedsięwzięcia, które zmierzają prze-

de wszystkim do modernizacji infrastruktury drogowej, 

poprawy dostępności do systemu ochrony zdrowia i pro-

filaktyki zdrowotnej, jak również sukcesywnie pozyskuje 

środki finansowe z funduszy europejskich.

StaroStwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich
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tel.: +48 95 763 23 80, 95 763 11 24 
fax: +48 95 763 11 26
e-mail: starosta@fsd.pl 
www.fsd.pl

Po
w

ia
t 

 S
tr

zelecKo-DrezDenecKi



W powiecie mieszka około 50 222 mieszkańców, z czego 

52% osób zamieszkuje tereny wiejskie. administracyjnie 

powiat strzelecko – drezdenecki graniczy od północy  

z powiatem choszczeńskim, od północno – wschodniej 

strony z powiatem wałeckim, północno – zachodniej z 

powiatem myśliborskim, od wschodniej z powiatem 

czarnkowsko-trzcianeckim, od południowo-wschodniej 

z międzychodzkim, od południa z międzyrzeckim, od 

południowo-zachodniej z powiatem gorzowskim.

Przez rejon powiatu przebiega droga krajowa nr 22, łą-

cząca dwa sąsiadujące powiaty: gorzowski i wałecki, 

stanowiąca odcinek trasy Berlin – tczew – Gdańsk, oraz 

droga wojewódzka nr 156 (Lipiany – Barlinek – Strzelce 

Krajeńskie – Zwierzyn – Klesno).

Powiat strzelecko-drezdenecki obejmuje po-

wierzchnię 1248 km2 i leży w północno - wschod-

niej części województwa lubuskiego, nad rzekami: 

Notecią i Drawą. Jest jednym z czternastu powiatów tego 

województwa. Siedzibą jest miasto Strzelce Krajeńskie. 

terytorialnie powiat strzelecko-drezdenecki obejmuje 

pięć gmin, z tego: trzy gminy wiejsko – miejskie (Strzel-

ce Krajeńskie, Drezdenko, Dobiegniew) i dwie wiejskie 

(Zwierzyn, Stare Kurowo).

Bardzo istotne dla całego  powiatu jest położenie przy li-

nii kolejowej łączącej: Kostrzyn – Krzyż i Szczecin – Krzyż 

– Poznań. turyści mogą korzystać z portu lotniczego  

w Berlinie, oddalonego od powiatu o 170 km, jak rów-

nież portów lotniczych w Babimoście koło Zielonej Góry  

(140 km) oraz Poznaniu (120 km).

Przez powiat strzelecko-drezdenecki przebiega kilka szla-

ków rowerowych, pieszych oraz wodnych.


