Rajd rowerowy –Szlakiem Nadodrzańskim
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 24 września 2022 roku zorganizowało rajd
rowerowy- Szlakiem Nadodrzańskim. Miejscem zbiórki było Muzeum Pamiątek I Armii Wojska
Polskiego w Starych Łysogórkach gmina Mieszkowice. Dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Pana
Michała Dworczyka dowiedzieliśmy się o genezie powstania Oddziału Muzeum oraz cmentarza
żołnierzy, którzy zginęli podczas forsowania Odry i zdobywania Berlina. Na cmentarzu znajduje się
blisko 4 tys mogił wśród nich wielu nieznanych. Pod pomnikiem złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz.
Pan Dyrektor oprowadził nas po izbach muzealnych, które gromadzą pamiątki po bohaterach
tamtych czasów, największy eksponat to czołg ciężki IS-2 stoi przed siedzibą .Drugi Oddział Muzeum
znajduje się w Gozdowicach tutaj otrzymaliśmy najnowszą publikację pt” Na straży pamięci 60 lat
Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego”. W Gozdowicach jest także prom rzeczny, którym
przepłynęliśmy Odrę. Trasą rowerową udaliśmy się do Gross Neuendorf. Ta miejscowość posiadała
ważny kolejowy punkt przeładunkowy po którym pozostała zabudowa, ale dziś pełni już inną funkcję.
W wagonach kolejowych znajdują się miejsca noclegowe, w danym budynku przeładunkowym jest
kawiarnia z dobrą kawą, punkt widokowy i rampa po której przechodzi się do dawnego elewatora. Z
miejsca tego można podziwiać piękną przyrodę dorzecza Odry. To co nas zaskoczyło w miejscowości
zachował się żydowski cmentarz, najstarsze nagrobki były z XIX wieku. Cmentarz wraz z ogrodzeniem
jest zadbany, a tablica przed cmentarzem opisuje to miejsce. Wsiedliśmy na rowery udaliśmy się w
drogę powrotną . Na terenach nadrzecznych widzieliśmy stada pasącego się bydła i pojedyncze
gospodarstwa rolne, które w okresie sezonu turystycznego też mają swoją ofertę. Naszym punktem
był most na Odrze w Siekierkach wyremontowany w ramach Programu INNTEREG. Właściwie
wybudowano dwa mosty jeden w 1892 roku, a drugi w 1932 r. Oba mosty zostały zniszczone podczas
działań wojennych w 1945 r. W latach 50-tych XX wieku podjęto decyzję o odbudowie tego
młodszego. Z czasem most graniczny wymagał generalnego remontu. Dzięki współpracy
przygranicznej Województwo Zachodnie i land Brandenburgia w ramach środków unijnych dostały
dofinansowanie na remontu mostu. W 2022 r powstała trasa rowerowo-piesza. Po stronie polskiej
wybudowano platforma widokową z której można obserwować rozlewisko Odry wraz z jego
bogactwem przyrodniczym. Znajdują się tu także miejsca do odpoczynku i tablice informacyjne o
bytujących ptakach. Po stronie niemieckiej zauważyliśmy dwa zdjęcia Władysława Bartoszewskiego(
1922-2015) z napisami, które przetłumaczyliśmy” Wielki Europejczyk dla międzynarodowego
zrozumienia i POKOJU. Budowniczy Mostów pomiędzy Polską, a Niemcami”. Po „Europejskim
Moście” spacerują, przejeżdżają rowerami Polacy i Niemcy podziwiając unikatową florę i faunę
dorzecza Odry, poznając historię tego obiektu, nie ma paszportów, wiz i celników i niech tak
pozostanie. Nie chcemy wojny, złych relacji sąsiedzkich, chcemy wspólnie podziwiać uroki obszaru ,
wypić dobrą kawę u Naszych Sąsiadów, poznać ich atrakcje turystyczne, a cmentarz w Starych
Łysogórkach niech będzie dla wszystkich WIELKĄ REFLEKSJĄ, PRZESTROGĄ i zrozumieniem jak jeden
szaleniec może spowodować tyle zła i okrucieństwa.

