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TABL. 7/174/.   PRODUKCJA WAŻNIEJSZYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCHa 
  PRODUCTION OF MAJOR INDUSTRIAL PRODUCTSa 

WYROBY 2004 2005 PRODUCTS 

Bielizna pościelowa  
w tys. szt..................................... 29 19 Bed-linen in thous. units 

Obuwieb  w tys. par ....................... 139 133 Footwearb In thous. pairs 

Cukier w tys. t ............................... 40,7 48,7 Sugar in thous. t 

Spirytus (alkohol etylowy) rektyfi-
kowany (w przeliczeniu 
na 100%) w tys. hl ...................... 238,7 240,4 

Rectified spirits (ethyl alcohol) 
(in terms of 100%) in thous. hl 

Wódka czysta (w przeliczeniu na 
100%) w tys. hl .......................... 26,1 19,1 

Vodka (in terms of 100%)  
in thous. hl 

Piwo słodowe w tys. hl ................. 74,3 3,0 Beer from malt in thous. hl 

Tarcica iglasta w tys. m3 ............... 8,4 1,2 Coniferous sawnwood in thous. m3 

Tarcica liściasta w tys. m3 ............. 2,0 - Deciduous sawnwood in thous. m3 

Przyrządy i aparatura do automa-
tycznej regulacji lub sterowania 
w szt. .......................................... 2098 2528 

Automatic regulating or navigating 
instruments or apparatus in units 

Pojazdy do transportu publiczne-
go wyposażone w silniki spali-
nowe tłokowe (do przewozu 10 
osób i więcej) w szt..................... 509 625 

Public transport type vehicals for 10 
persons and more, with a com-
pression-ignition internal combus-
tion piston engine in units 

Tokarki do metali w szt ................ 170 184 Metal lathes in units 

Chłodziarki i zamrażarki łączone 
w tys. szt .................................... 893,3 1045,3 

Refrigerators and freezers  
in thous. units 

Kuchnie gazowe z piekarnikiem 
w tys. szt .................................... 87,7 80,9 

Gas stoves with oven in thous. 
units 

Maszyny pralnicze automatyczne
w tys. szt .................................... 41,4 41,0 

Automatic washing machines 
 in thous. units 

Maszyny i urządzenia rolnicze 
i dla gospodarki leśnej w t ......... 2837 3173 

Machinery and equipment for agri-
culture as well as forest economy 
in t 

a Dotyczy jednostek o liczbie pracujących powyżej 9 osób. b Łącznie z obuwiem gumowym 
a Concerns entities employing more than 9 persons. b  Including gum footwear 
 




