Ustron az egyedüli turisztikai város és gyógy s-üdülőhely a sziléziai Beszkidek hegységben. A Visztula
völgyben helyezkedik el Lipowski Groń, Równica, Kis- és Nagy-Czantoria hegyek veszik körül. Ustrońt
a magas vas tartalmú vízforrásai valamint a iszapfürdő lelőhelyei miatt gyógyító helynek szokás
nevezni, amelyek a XIX. században kerültek felfedezésre. A természeti adottságok kihasználása végett
Reumakórházat és Szanatórium alapítottak itt, ahol a csont-és izomrendszert, a szív- és érrendszert, a
légző rendszert is kitűnően kezelik.
Ustroń egyre hangulatosabbá válik a megvalósult beruházásoknak köszönhetően. Azon projektek
közül, amelyek célja többek közt a társadalmi integráció és az esélyegyenlőség biztosítása, a
következőek emelhetjük ki:
1.






A piactér, mint a várostársalgója” - Ustron piacterének felújítása
A projekt teljes értéke: 6,155,224.52 zł
EU-alapokból 3,462,925.23 zł
Állami költségvetési alapok: 430.921,00 zł
Település költségvetési alapok: 2,261,378.29 zł
A támogatás mértéke az elszámolható költségek: 56.26%

A projekt során a piactér átfogó revitalizációja valósult meg Ustrońban, melynek eredménye egy
korszerű és esztétikus köztér a város központjában. A piactéren egy hagyományos központja a
városnak és egy találkozóhelyként is funkcionál a lakosok számára, lényeges szerepet tölt be a
tájékoztatás, a szórakozás, a kultúra, az idegenforgalom és egyéb szolgáltatások terén.
2. Az új turisztikai attrakció Ustronban – sport és rekreációs terület a Visztula körutak
Kosciuszko Parki régiójában
 A projekt teljes értéke: 2 167 831,22 zł.
 EU alapok és az állami költségvetés: 1 837 556,53 zł
 Az Európai Uniótól származó források a projekt teljes értékének 85% -át érték el.
A projekt során cél a sport és a játszótér modernizációja volt. Jelenleg a gyermekek, fiatalok és
felnőttek valamint a fogyatékkal élő emberek kikapcsolódását is szolgálja, emellett készült a
kutyák futtatására alkalmas pálya és más eszközök is rendelkezésre állnak. Ez az új terület a sport
és kikapcsolódás mellett a Visztula folyó turisztikai kínálatát és versenyképességét is növeli.
3. Az amfiteátrum korszerűsítése és a Kuracyjny Park komplex fejlesztése
 A teljes beruházás összege 6,322,737.40 zł.
 A támogatás mértéke az elszámolható költségek 85%-a.
A projekt során az amfiteátrum modernizációja és a Kuracyjny Park fejlesztése valósult meg. A
tetőfedő elkészítésének projektje a 2003. év beruházásainak folytatása volt. A közönség számára
átépítették az amfiterátumot új tető, színpad és öltöző jött létre. A Kuracyjny Park-ban új
sétányok, parkolók és a világítás készültek.
4. A Mickiewicz utcai Egészségközpont komplex modernizációja Ustrońban
 A projekt teljes értéke: 2,922,025.88 zł
 A támogatás mértéke az elszámolható költségek: 74,99%

A projekt célja az egészségügyi központ épületeinek és helyiségeinek újjáépítése, bővítése és
felújítása. A minőség és a rendelkezésre állás javítása érdekében a megfelelő eszközökkel lett
felszerelve lakosok és a városba látogatók számára valamint a fogyatékkal élőkhöz való
alkalmazkodást is elősegítette.
5. „A Te E-esélyed”
 A teljes projekt értéke: 1 738 236,55 zł
 Az összeg 100% -át az uniós források és az állami költségvetés alkotják, melyből a
támogatható kiadás: 1 639 836,55 zł
A projekt címezettje a város minden lakója . A projekt fő célja az emberek előtt álló digitális szakadék
megakadályozása (beleértve az iskolai gyermek- és ifjúsági, valamint a fogyatékkal élők), amelyek
hátrányos pénzügyi és / vagy társadalmi helyzetük miatt jött létre. A résztvevők számára a projekt
ingyenes internet-hozzáférést és számítógép szoftvereket biztosított.

