TABL. 9 (164). PRODUKCJA WYBRANYCH WYROBÓW a
PRODUCTION OF SELECTED PRODUCTS a
2006

WYROBY

Mąka pszenna w t .................

2000

2005

udział
w produkcji
województwa
w%
share in
voivodship
production in %

ogółem
total

PRODUCTS

74987

126690

133318

Mąka żytnia w t .....................

5820

9922

9125

Pieczywo świeże w t .............

13832

9753

8458

Wyroby ciastkarskie w t ........

3205

1684

1231

Okna, drzwi, ościeżnice, progi
drewniane w m2 ................

171

#

7791

0,3

1052

Doors, windows and casings
and thresholds, shutters,
blinds and similar products;
plastic part in t
2,4

891065

Flag and similar concrete or
cement products or artificial
stone, without wall blocks
and concrete or cement
67,3
bricks; artificial stone in t

Drzwi, okna i ościeżnice drzwiowe
oraz progi, okiennice, żaluzje
i podobne wyroby oraz części
z tworzyw sztucznych w t
Płyty chodnikowe i podobne wyroby z cementu, betonu lub
sztucznego kamienia z
wyłączeniem bloków
ściennych i cegieł z cementu
lub betonu; sztucznych
kamieni w t ........................

454

155690

812

436334

80,9 Wheat flour in t
70,3 Rye flour in t
8,6 Fresh bread in t
10,8 Pastry in t
Windows, doors, casings,
wooden thresholds in m2

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.

TABL. 9 (164). PRODUKCJA WYBRANYCH WYROBÓW a (dok.)
PRODUCTION OF SELECTED PRODUCTS a (cont.)
2006
udział
w produkcji
województwa
w%
share in
voivodship
production in %

2000

2005

Masa betonowa prefabrykowana
w t .....................................

488372

556108

701434

46,3

Concrete mix prefabricated
in t

Zaprawy murarskie i suchy beton
w t .....................................

7751

102196

132789

62,1

Masonry mortar and dry concrete
in t

WYROBY

Tablice, panele, konsole, pulpity,
szafy i pozostałe układy
wsporcze do elektrycznego
sterowania lub rozdziału
energii elektrycznej w szt

ogółem
total

2645

2907

3593

Energia elektryczna w kW•h

1697,4

2651,3

2564,5

Ciepło w parze lub gorącej
wodzie w TJ ......................

20632,0

19146,7

19796,5

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.

PRODUCTS

Boards, panels, consoles, cubicles and other electrical
control support systems or
electrical energy distribution
in pcs
3,3
83,5 Electricity in kW•h
49,5

Thermal energy from steam
or hot water in TJ

