Maisteczko Prescott
www.prescott.ca
Maisteczko Prescott jest dumne ze swojej ponad 200 letniej historii.
„Miasto – Fort”, jak nazywane jest Prescott jest sławne z Fortu
Wellington, oraz z przystani Sandra S. Lawn Harbour and Marina i
uważane jest za jedno z najlepszych miejsc do uprawiania turystyki
wodnej nad rzeką St. Lawrence River. Festiwal Szekspirowski w St.
Lawrence jest zawsze dużym wydarzeniem w czasie sezonu letniego,
na którym prezentowane są żywe, profesjonalne produkcje teatralne
wystawiane na otwartej przepięknej scenie amfiteatru z widokiem na
rzekę w tle. Odbywają się one każdego czerwca i lipca. Miejsca
pamięci narodowej Fort Wellington National Historic Site, oraz
historyczne miejsce bitwy Battle of the Windmill, są otwarte dla
zwiedzających od maja do października. W czasie miesięcy letnich
muzeum Forwader’s Museum, oraz Centrum Informacji Turystycznej oferuje wystawę o historii założeniu miasteczka
Prescott i o wspaniałym dziedzictwie kulturowym naszych przodków.
Niektóre z naszych większych firm i przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie to: Kriska Transportation, D.L.
Construction and Roofing Ltd., Riverside Pontiac Buick. Ltd., oraz St. Lawrence Printing. Prescott jest centrum
transportowym i logistycznym w regionie, ze względu na bliskość położenia do autostrad 401 i 416, oraz
międzynarodowego mostu Prescott-Ogdesburg International Bridge i portu żeglugi morskiej Port of Johnstown. W
tym miasteczku zlokalizowany jest również park przemysłowy Prescott Industrial Park.
Całkowita liczba ludności 3,965 (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 $ 84,736
Średni dochód rodzinny $ 93,263
Średnia stopa bezrobocia 5-6 %
Dorośli z ukończoną szkołą średnią 1,050
Dorośli z dyplomem ukończenia college’u, lub uniwersytetu 1,455
Średni koszt wynajmu apartamentu z dwoma sypialniami $843
Średnia trzech sypialni dom $203,200
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