Powiat Augusta
www.augusta.ca
Augusta jest jednym z najstarszych powiatów w Ontario, którego korzenie
sięgają aż do XVIII w. Tutaj można spotkać zarówno historyczną zabudowę,
stare domostwa jak i ultra-nowoczesne majątki ziemskie. W skład powiatu
Augusta wchodzą : Algonquin, Domville, Maitland, Maynard, North
Augusta i Roebuck. Algonquin jest spokojną mieszkaniową osadą i, w
której również znajduje się powiatowa biblioteka. Domeville jest osadą
leżącą na północ od Prescott i może pochwalić się parkiem Community
Park. Leżący nad brzegiem rzeki Maitland jest znane z ośrodka rekreacji
(MERC) z przystosowanymi do tego obiektami, a także z biegowych
szlaków narciarskich. Do lokalnych atrakcji zalicza się muzeum Homewood
Museum, kościół Blue Chuch, punkt Point Baril, Antyczne Koła w Ruchu, Antique Wheels in Motion, oraz Festiwal
Dnia Pracy w Północnym Augusta, (North Augusta Labor Day Festival).
Powiat Augusta może pochwalić się takimi znaczącymi branżami przemysłowymi jak Ultramar Maitland Terminal,
Nitrochem, Prax-Air, E.I. du Pont Canada Company, Invista Canada, oraz Kemira Chemicals. W Augusta z
sukcesem rozwija się i kwitnie wiele małych firm, oraz biznesów działających w rolnictwie. Park Biznesowy w
Augusta jest strategicznie zlokalizowany przy drodze County Road 2 w pobliżu autostrady 401. Ciągle wzrasta
liczba małych i średnich firm, które za swoją siedzibę obrały sobie powiat Augusta. To miejsce o sielskiej
atmosferze przyciąga do siebie wielu przedsiębiorców z różnych dziedzin gospodarki.
Całkowita liczba ludności 7,353 (Statistics Canada Census 2016)
Średnie temperatura stycznia -8 ⁰C (27 ⁰F)
Średnie temperatura lipca 26 ⁰C (70 ⁰F)
Średnie roczne opady 784 mm rain, 198 cm snow
Dochód na głowę mieszkańca $87,782
Średni dochód rodzinny $105,966
Średnia stopa bezrobocia 5-6 %
Dorośli z ukończoną szkołą średnią 1,815
Dorośli z dyplomem ukończenia college’u, lub uniwersytetu 3,430
Średni koszt wynajmu apartamentu z dwoma sypialniami $1,169
Średnia trzech sypialni dom $287,579
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