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Karty miejscowości kenijskich  
(materiał do rozcięcia i rozdania osobom pełniącym rolę miast)

 
Nairobi – 2 750 000 mieszkańców
Stolica Kenii, położona w centrum kraju na wysokości 1700 m n.p.m., 
u podnóża gór Aberdare i źródeł rzeki Athi. Jedno z największych miast 
Afryki Wschodniej. Główne gałęzie przemysłu to spożywczy, włókienniczy, 
chemiczny, drzewny i papierniczy. Ważny węzeł drogowy, ma połączenie 
kolejowe z Mombasą i Kampalą w Ugandzie. W pobliżu miasta znajduje 
się port lotniczy Jomo Kenyatta International Airport. Miasto jest jedną 
z czterech głównych siedzib ONZ na świecie.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nairobi

Mombasa – 800 000 mieszkańców
Drugie co do wielkości miasto Kenii. Położone w południowo-wschodniej 
części kraju, nad Oceanem Indyjskim. Centrum turystyczne. Znajduje się tu 
największy port Kenii – Kilindini (obsługujący także sąsiednie państwa, bez 
dostępu do morza), a w pobliżu ważny port lotniczy Mombasa-Moi.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mombasa.

Kitale – 75 000 mieszkańców
Miasto położone w zachodniej części Kenii, między górą Elgon i wzgórzami 
Cherangani, na wysokości 1900 m n.p.m. Centrum administracyjne hrabstwa 
Trans-Nzoia i i ośrodek handlowy, bardzo ważny dla lokalnej gospodarki 
nastawionej na produkcję żywności. W mieście znajduje się znane muzeum 
oraz centrum badawcze zajmujące się rolnictwem i leśnictwem. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kitale 

Nakuru – 260 000 mieszkańców
Miasto w zachodniej Kenii, ośrodek administracyjny prowincji Rift Valley, 
położone na zachód od masywu Kenia, na wysokości 1850 m n.p,m. Trzecie 
pod względem wielkości miasto kraju.
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Kerugoya – 790 mieszkańców
Miasto leżące 130 km na północ od Nairobi, na południowych zboczach 
góry Kenia. Uważane za gospodarcze centrum regionu charakteryzującego 
się dużą liczbą wielkoobszarowych gospodarstw. Z Ma bogatą bazę 
hotelową dla turystów odwiedzających pobliski Park Narodowy Mount 
Kenya. W pobliskim mieście Kutus działa Uniwersytet Kirinyaga – techniczna 
uczelnia wyższa. 

Kathamba – 290 mieszkańców
Leży na wschodnim brzegu rzeki Mukengeria, ok. 4 km na północ od 
Kerugoya. Liczy ok. 70 domów. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców 
jest rolnictwo. Uprawia się tu herbatę i kawę na eksport, a także kukurydzę 
i owoce. 

Lorengipi – 5800 mieszkańców 
Wioska w północno-zachodniej Kenii, przy granicy z Ugandą, ok. 80 km 
od jeziora Turkana. Region zamieszkuje głównie ludność pasterska, która 
zachowała tradycyjny styl życia i zajmuje się wypasem bydła. Rzadkie opady 
deszczu sprawiają, że jest to region narażony na problem suszy.

Garissa – 119 696 mieszkańców
Miasto we wschodniej Kenii, nad rzeką Tana, ośrodek administracyjny 
Prowincji Północno-Wschodniej. Centrum handlowo-usługowe regionu 
z gospodarką opartą na hodowli bydła i przemyśle spożywczym. Węzeł 
drogowy z lotniskiem.


