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Region rozciąga się wzdłuż osi Frontenac Axis, formacji geologicznej 
łączącej Tarczę Kanadyjską z górami Adirondack Mountains w Stanie Nowy 
York. To oznacza nieporównywalnie naturalnie piękny teren, będący 
centralnym punktem lokalnego przemysłu turystycznego. Część rezerwatu 
Frontenac Arch Biosphere, która jest wpisana na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, znajduje się w granicach regionu. Pomimo 
nierównego, skalistego terenu, są to obszary dobre dla hodowli bydła i 
owiec, oraz dla upraw przeznaczanych do sprzedaży. Gospodarka powiatu 
oparta jest na produkcji z farm, z których przedsiębiorczy rolnicy dostarczają na rynek rasowe bydło, paszę, a nawet 
zamrożone bydlęce embriony eksportowane na rynki zagraniczne. Zostało to nawet dumnie ogłoszone, że w 
rolnictwie „prym wiedzie Leeds” ( Leeds leads). W tym powiecie znajdują się również ożywione na nowo i prężnie 
rozwijające się gminy w Rockport, oraz Seeleys Bay. Gmina Rocport, która jest siedzibą linii rzecznej Rockport Boat 
Line, to miejsce w którym powiat podpisał porozumienie o przyjaźni z regionem 1000 Island China w roku 2009. 
Wspólnota oferuje doskonałe warunki do życia, gdzie mieszkańcy mogą mieszkać, pracować, i odpoczywać, w 
jednym miejscu. Region Leeds i Thousand Islands  posiada piękne widoki na nadbrzeże i wiele lądowych jezior, 
których urok naprawdę napawa radością. Powiat zajmuje obszar około 1,078,641 ml. hektarów, oraz jest obsługiwany 
przez transkanadyjską linię kolejową i autostrady. Międzynarodowy Most Thousand Island, leży w granicach powiatu i 
łączy go ze Stanem Nowy York. Większość powierzchni powiatu leży w obrębie regionu 1000 Island i posiada około 
950 wysp.  
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Powiat Leeds i 1000 Wysp 

www.leeds1000islands.ca 

Więcej informacji 
Steven Potter, Kierownik administracji  1233 Prince St. P.O. Box 280, Lansdowne, ON., KOE 1L0 Canada 
Township of Leeds and the Thousand Islands  613-659-2415  / cao@townshipleeds.on.ca 

 
 
 

Całkowita liczba ludności 9,465 (Statistics Canada 2016 Census 
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 $87,130  
Średni dochód rodzinny $99,629 
Średnia stopa bezrobocia  5-6 %  
Dorośli z ukończoną szkołą średnią 2,495 
Dorośli z dyplomem ukończenia college’u, lub uniwersytetu 4,300 

      Średni koszt wynajmu apartamentu z dwoma sypialniami $1.051 
Średnia trzech sypialni dom  $359,319 

    
 


