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Polsko-niemieckie dwumiasta
Dwumiasta położone wzdłuż granicy Odry i
Nysy są uważane za szczególne zjawisko w
polsko-niemieckiej strefie przygranicznej.
Powód jest uwarunkowany historycznie,
ponieważ polsko-niemiecka granica nie
zawsze przebiegała tak jak dziś. Podczas gdy
miasta bliźniacze tworzyły jedność jeszcze
przed II wojną światową, teraz są podzielone
od granicy Odry i Nysy, oficjalnie uznanej od
1951 r. za granicę polsko-niemiecką. Od lat

Stadt Guben

80. XX w. miasta coraz częściej dążą do współpracy, aby stworzyć atrakcyjne i zróżnicowane możliwości
dla rozwoju gospodarczego i życia wzdłuż granicy.
Guben - Gubin
Największym dwumiastem w polsko-niemieckim regionie przygranicznym jest Gubin - Guben. Od końca II
wojny światowej Nysa podzieliła niegdyś dobrze prosperujące miasto przemysłowe. Gubin i Guben
oficjalnie współpracują od 1998 roku pod tytułem „Euromiasto Gubin – Guben”.
Współpraca miast szybko przyniosła efekty. Od 1998 r. działa wspólna oczyszczalnia ścieków GubinGuben. Ponadto mieszkańcy próbują zbliżyć się do siebie, pomimo barier językowych. Spotkania polskoniemieckie odbywają się regularnie. Od czerwca 2018 r. ruszyła również wspólna linia autobusowa
Gubin-Guben.
Frankfurt (Oder) - Słubice
Frankfurt (Oder) i Słubice, znane również jako Słubfurt, współpracują od lat 90. XX wieku w różnych
dziedzinach rozwoju takich jak: turystyka, edukacja, infrastruktura i planowanie przestrzenne. SłubickoFrankfurckie Centrum Kooperacji jest odpowiedzialne za pomyślną realizację projektów
transgranicznych.
Obywatele miasta partnerskiego angażują się również w przestrzeń bez barier kulturowych. Michael
Kurzwelly zainicjował projekt Słubfurt e.V. w 1999 roku, tworząc w ten sposób pierwsze polskoniemieckie miasto modelowe. W Słubfurckim Parlamencie regularnie odbywają się spotkania. Wspólne
imprezy, takie jak festiwale muzyczne, wystawy sztuki czy turnieje sportowe, także są organizowane
Więcej można przeczytać tutaj.
Görlitz - Zgorzelec

Görlitz - Zgorzelec to transgraniczne dwumiasto o po obu brzegach Nysy. W 1998 r. miasta oficjalnie
ogłosiły "Europejskie Miasto Görlitz / Zgorzelec". Współpraca koncentruje się na wspólnym rozwoju
gospodarczym, marketingu lokalizacji i turystyce.
Dwumiasto Görlitz / Zgorzelec ma rozległy potencjał gospodarczy i kulturalny oraz charakteryzuje się
różnorodnym krajobrazem przedsiębiorczości. W rezultacie istnieją tam wyjątkowe możliwości zarówno
dla Niemców, jak i Polaków: niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, kulturę, zakupy czy inwestycje granice kraju prawie nigdy nie odgrywają roli w europejskim mieście!
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