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Powiat Edwardsburgh Cardinal zlokalizowany jest wzdłuż 
majestatycznej rzeki St. Lawrence River Seaway. Mieszkańcy  
Cardinal and Spencerville, jak również liczne  rolnicze osady, 
tworzą trzon tego przyjaznego powiatu. Miejsca historyczne, 
szkoły, obiekty rekreacji, parki, oraz organizacje społeczne i 
firmy, wszystkie one dają szansę i możliwości dla osób, które 
chcą prowadzić wygodne i komfortowe życie. Do atrakcji tego 
regionu można zaliczać młyn w Spencerville ( Spencervill Mill 
), oraz  miejsce bitwy o Windmill (Battle of the Windmill), 
które jest  uznane za Narodowe Miejsce Historyczne. 
 
Znakomicie położony na skrzyżowaniu dwóch autostrad 401, oraz 416, powiat Edwardsburgh Cardinal 
posiada w swoich granicach park przemysłowy Johnstown Industrial Park o powierzchni 400 akrów 
nieużytkowanej i nieuzbrojonej ziemi, przeznaczona do przemysłowego zagospodarowania. 
Międzynarodowy Most w Prescott – Ogdesburg zbudowany nad rzeką St. Lawrence River w Johnstown  
zapewnia łatwe połączenie ze Stanami Zjednoczonymi. Głęboki morski port, w Johnstown, oraz elewatory 
zbożowe, komercyjne łączą powiat z Wielkimi Jeziorami Ameryki Północnej i ze światem. Port przechodzi $ 
35 mln projekt rozbudowy być zakończona w 2016 roku. Linia Kanadyjskiej Kolei Państwowej (CNR) biegnie 
przez powiat. W okolicy trwa budowa Centrum Drzewnego we Wschodnim Ontario (The Ontario East Wood 
Centre) oraz Parku Ekologiczno-Przemysłowego (Eco-industrial Park). Teren budowy przebiega na północ 
od Drogi Regionalnej 2 ( Country Road 2 ) i obejmuje obszar około 50 akrów ziemi w pobliżu portu. 
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Całkowita liczba ludności  7,093 (Statistics Canada 2016) 
Średnie temperatura stycznia  -8 ⁰C (27 ⁰F) 
Średnie temperatura lipca  26 ⁰C (70 ⁰F) 
Średnie roczne opady 784 mm rain, 198 cm snow 
Median household income: $70,940  
Średni dochód rodzinny $93,343 
Średnia stopa bezrobocia 5-6 %  
Dorośli z ukończoną szkołą średnią 2,203 
Dorośli z dyplomem ukończenia college’u, lub uniwersytetu 1,170 
Średni koszt wynajmu apartamentu z dwoma sypialniami $895 
Średnia trzech sypialni dom $276,921 

    
 


