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v najwięcej dzieci urodziło się w lipcu (1,9 tys.), a według dni tygodnia – w czwartek
(3,2 tys.);

88,8% uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży obowiązkowo
uczyło się języka angielskiego, 62,5% – niemieckiego, 12,7% – rosyjskiego,
5,5% – francuskiego, a 2,2% – hiszpańskiego;

– –

egzamin maturalny zdało 88,2% przystępujących w liceach ogólnokształcących i 72,7%
w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych;

most children were born in July (1.9 thous.), and by day of the week – on Thursday
(3.2 thous.);

88.8% of students in upper secondary schools were obligatory study english,
62.5% – german, 12.7% – russian, 5.5% french and 2.2% spanish;

in general secondary schools 88.2% of pupils who sat the matriculation exam passed,
in vocational upper secondary schools – 72.7%;

v

v

v utworzono 25,3 tys. nowych miejsc pracy, w tym najwięcej – 5,9 tys. – w handlu
detalicznym;

pod koniec roku było 1,9 tys. wolnych miejsc pracy, najwięcej dla robotników obróbki
metali, mechaników maszyn i urządzeń i pokrewnych (364) oraz dla kierowców
i operatorów pojazdów (309);

zgłoszono 114 wynalazków i udzielono 62 patenty;

there were 25.3 thous. newly created vacancies, of which the most – 5.9 thous.
in retail trade;

at the end of the year there were 1.9 thous. job vacancies, mainly for metal, machinery
and related trades workers (364) and for drivers and mobile plant operators (309);

there were 114 patent applications for inventions and 62 patents granted;

v

v

v

v

v

w imprezach masowych uczestniczyło 1,7 mln osób, z czego 1,3 mln w imprezach
sportowych, a 0,3 mln w artystyczno-rozrywkowych;

w klubach sportowych ćwiczyło 52,0 tys. osób, z czego 73,4% stanowili mężczyźni,
a 72,1% osoby w wieku do 18 lat;

929,4 tys. osób skorzystało z turystycznych obiektów noclegowych, w tym 89,9 tys.
stanowiły osoby z zagranicy.

mass events were attended by 1.7 mln people, including 1.3 mln in sports events,
and 0.3 million in artistic and entertainment events;

in sports clubs 52.0 thous. people practiced, of which 73.4% were male and 72.1%
were under the age of 18 years;

929.4 thous. people used tourist accommodation facilities, of which 89.9 thous. were
foreign tourists.



WARUNKI NATURALNE

NATURAL CONDITIONS

Najwyżej położony punkt — Czarne Góry ...........

Najniżej położony punkt — średni poziom Wisły
w Nowem ..........................................................

Najwyżej położona miejscowość — Dąbrówka ...

Najniżej położona miejscowość — Rozgarty ......

Highest point — Czarne Góry

Lowest point — average level of Wisła in Nowe

Highest locality — Dąbrówka

Lowest locality — Rozgarty

Kamień Krajeński

Nowe

Kamień Krajeński

Grudziądz

189

13

188

26

UKŁAD PIONOWY POWIERZCHNI
ELEVATIONS

Gmina
Gmina

Wzniesienie
nad poziom morza w m
Elevation above
the sea level in m

a b

a

b

Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Atlas Hydrograficzny Polski z 2007 r. Dane
InstytutuMeteorologii i GospodarkiWodnej.

Data of the Voivodship Inspectorate of Environmental Protection in Bydgoszcz – The Atlas of the Hydrographic Division
of Poland 2007. Data of the Institute ofMeteorology andWaterManagement.
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POWIERZCHNIA

AREA

STRUKTURA POWIERZCHNI GEODEZYJNEJ UŻYTKÓW ROLNYCH
STRUCTURE OF GEODESIC AREA OF AGRICULTURAL LAND

Powierzchnia ogólna ...............
Użytki rolne .............................
w tymgrunty orne .................

Grunty leśne oraz zadrzewione
i zakrzewione ......................

Grunty pod wodami ................
Grunty zabudowane i zurbani-
zowane ................................
w tym:
tereny mieszkaniowe .......
tereny przemysłowe .........
tereny komunikacyjne ......

Użytki ekologiczne ..................
Nieużytki .................................
Tereny różne ..........................
Powierzchnia będąca
własnością Skarbu Państwa

Total area
Agricultural land
ofwhich arable land
Forest land as well as woody
and bushy land
Lands under waters

Built-up and urbanised areas
of which:
residential areas
industrial areas
transport areas

Ecological arable land
Wasteland
Miscellaneous land
Area owned by the State
Treasury

1797134
1169177
992398

438891
48174

89218

18706
6445

50048
5017

42028
4629

549198

100,0
65,1
55,2

24,4
2,7

5,0

1,0
0,4
2,8
0,3
2,3
0,2

30,6

W ha
In ha

W%
powierz-

chni ogólnej
In % of total
area

b b

a

a

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

a b

a

b

Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Atlas Hydrograficzny Polski z 2007 r. Dane
InstytutuMeteorologii i GospodarkiWodnej.

Data of the Voivodship Inspectorate of Environmental Protection in Bydgoszcz – The Atlas of the Hydrographic Division
of Poland 2007. Data of the Institute ofMeteorology andWaterManagement.

WIĘKSZE JEZIORA
LARGER LAKES

Gopło ........................
Głuszyńskie ...............
Pakoskie Południowe
Żnińskie Duże ...........

2154,5
608,5
464,7
431,6

16,6
36,5
14,8
11,1

Powierzchnia
w ha
Area
in ha

Głębokość
maksymalna

w m
Maximum
depth in m

a

a

WIĘKSZE RZEKI
PRINCIPAL RIVERS

Wisła ...................
Noteć ...................
Brda ....................
Drwęca ................
Wda .....................

1022,0
385,5
249,0
240,7
203,0

205,0
127,0
111,0
116,6
62,0

W tym w woje-
wództwie
Of which
in voivodship

Długość rzeki
ogółem w km
Total river
length in km

a

a

° °Air temperatures in C:
average
extreme: max

min
Total annual precipitation in mm

2010 2013 2014
DANE METEOROLOGICZNE
STACJA TORUŃ-

METEOROLOGICAL DATA
STATION IN TORUŃ-

Temperatura powietrza w C:
średnie .......................................
skrajne: max. .............................

min. ..............................
Roczne sumy opadów w mm .......

7,4
36,0
-28,4
832

9,8
33,4
-19,0
452

8,5
35,3
-20,3
517

b b

a b

a b

DaneGłównego UrzęduGeodezji i Katografii; stan w dniu 1 I 2015 r. Bez gruntów przekazanych
wużytkowaniewieczyste.
Data of the Central Geodesy and Cartography Office; as of 1 I 2015. Excluding land transferred

for perpetual use of land.

Łąki trwałe
Permanent meadows

Grunty orne
Arable land

Pastwiska trwałe
Permanent pastures

Sady
Orchards

Grunty rolne
zabudowane
Built-up agricultural land

Grunty pod stawami
Lands under ponds

Grunty pod rowami
Lands under ditches

STRUKTURA POWIERZCHNI GEODEZYJNEJ UŻYTKÓW ROLNYCH
STRUCTURE OF GEODESIC AREA OF AGRICULTURAL LAND

1,0

%

0,7
0,2

2,04,07,2

84,9


