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Brockville jest sławne dzięki swojej sprzyjającej lokalizacji,
malowniczości, wspaniałych restauracji, oraz gwarantujących dobrą
kondycję fizyczną obiektów rekreacji i sportu. Z przepięknym widokiem
na rzekę St. Lawrence River, oraz z regionem 1000 Island właściwie
leżącemu u progu miasta, można powiedzieć, że Brockville jest
naprawdę jednym z kanadyjskich najbardziej urokliwych miejsc. Czy
wiedzieliście również, że Brockville zostało okrzyknięte przez
organizację World Heath Organization za najbardziej bezpieczne miasto
na świecie? Wyniki ankiety społecznej przeprowadzonej pokazują, że
97% mieszkańców miasta czuje się bezpiecznie mieszkając tutaj. Ankieta
wykazała również, że 99% czuje się bezpiecznie w swoim domu, 98% czuje się bezpiecznie spacerując w dzień, a
85% czuje się bezpiecznie w ciągu nocy przebywając w jakimkolwiek miejscu w mieście! Ten jeden czynnik jest
największą atrakcją dla rodzin i emerytów, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji o przeprowadzce do Brockville i o
wyborze tego miasta jako miejsca do życia.
Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą to pierwszorzędna geograficzna lokalizacja zapewnia miastu doskonały
dostęp do różnego rodzaju usług. Miasto jest położone centralnie pomiędzy Ottawą, Montrealem i Toronto i
znajduje się w odległości kilku minut do dwóch międzynarodowych mostów prowadzących do północnej części
Stanu Nowy Jork. To zapewnia wygodną i ekonomiczną lokalizacje dla tych, którzy chcą się przenieść do małego
ośrodka. Brockville dzięki temu, że jest usytuowane w środkowej części regionu rzeki St. Lawrence, oraz rejonu
Wielkich Jezior (Great Lakes), oraz bliskość jednej z największych na świecie śródlądowych dróg wodnych
oferuje firmom dogodny dostęp do głównych międzynarodowych rynków zbytu, jak również szeroki wachlarz
rekreacji i wypoczynku dla turystów i mieszkańców.

Całkowita liczba ludności 21,854 (Statistics Canada Census 2016)
Średnie temperatura stycznia -3 ⁰C (27 ⁰F)
Średnie temperatura lipca 26 ⁰C (70 ⁰F)
Średnie roczne opady 44 inches rain, 6.7 inches snow
Średni dochód rodzinny $84,400
Średnia stopa bezrobocia 5-6 %
Dorośli z ukończoną szkołą średnią 5,700
Dorośli z dyplomem ukończenia college’u, lub uniwersytetu 8,890
Średni koszt wynajmu apartamentu z dwoma sypialniami $883
Średnia trzech sypialni dom $251,217
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