Stawy pożwirowe w Roszkowie
PL - STAWY POŻWIROWE W ROSZKOWIE
Gospodarzem stawów pożwirowych w Roszkowie jest Polski Związek Wędkarski - Koło
nr 109 w Krzyżanowicach. Wokół stawów sukcesywnie prowadzona jest akcja nasadzania
drzew i krzewów w celu poprawienia ich estetyki. W miarę otrzymanych środków stawy są
zarybiane. Na stawach pożwirowych organizowane są zawody wędkarskie.
Wyrobiska roszkowskiej żwirowni ciągle skrywają ciekawe „skarby” historii, np. znaleziono
tam pnie dębów czarnych o obwodach 600 – 700 cm, a także szczątki zwierząt kopalnych
m.in. mamutów, które żyły na tych terenach i wyginęły około 10 tys. lat temu.
Roszków to niewielka miejscowość, o charakterze rolniczym, położona przy drodze Kościół
w Roszkowie przy ul. Pomnikowej 11prowadzącej z Krzyżanowic do Zabełkowa. Pierwsze
wzmianki dotyczące wioski pochodzą z 1264 roku, ale nazwa Roszków po raz pierwszy
pojawiła się w dokumentach z 1507 roku, kiedy książę Walenty wystawił pisemne zezwolenie
na prowadzenie wyszynku piwa i gorzałki w Roszkowie i Krzyżanowicach. Według legend
nazwa wioski wywodzi się od rożkowatego zakola Odry, wokół którego powstała osada, ale
kroniki historyczne notują nazwiska hrabiego Roszkowskiego, który był jednym z właścicieli
Roszkowa.
W Roszkowie warto zwiedzić kościół parafialny Najświętszego Serca Jezusowego
wybudowanym w latach 1881-1883, pierwotnie jako neogotycka kaplica. W 2014 roku przy
zmianie pokrycia dachowego wieży kościoła znaleziono dokumenty – jeden datowany na rok
1882, pisany po śląsku, drugi z 1929 roku, pisany po niemiecku. Znaleziono również monety
i ponad miliard marek niemieckich w banknotach.

CZ - ŠTĚRKOVÉ RYBNÍKY ROSZKOWIE
Správcem štěrkových rybníků v Roszkowů je Polský svaz rybaření – oddíl č. 109
v Krzyżanowicích. Kolem rybníků se úspěšně provádí výsadba stromů a keřů pro zlepšení
jejich vzhledu. Vzhledem k přijatým prostředkům se jezírka také zarybňují. Na štěrkových
rybnících se pořádají rybařské závody.
Roszkowská štěrkovna ještě stále skrývá zajímavé „pokłady” historie, např. nalezeno tu
kmeny černých dubů s obwodem 600 – 700 cm a také fosílie zvířat, mimo jiné mamuty, které
žili na tomto území a vymřeli asi před 10 tis. Lety.
Roszków je malá zemědělská obec, které leží při cestě. Kostel v Roszkowě na Pomníkové
ulici 11 vedoucí z Krzyżanowic do Zabełkowa. První zmínka o obci pochází z roku 1264, ale
název Roszków se poprvé objevil v dokumentech z roku 1507, kdy kníže Valentín vydal
pisemne povolení na prodej piva a kořalky v Roszkowie a Krzyżanowicích. Dle legendy
název vesnice je odvozen od zátoky Odry ve tvaru půlměsíce, kolem které byla osada
založena. Ale historické kroniky zaznamenali jméno hraběte Roszkowského, který byl jedním
z majitelů Roszkowa.
V Roszkowie stojí za to navštívit farní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova postavený v letech
1881-1883, původně jako novogotická kaple. V roce 2014 během výměny zastřešení věže
kostela nalezeno dokumenty - jeden, která sahá až do roku 1882 psaný na slezsku, druhý
z roku 1929, psaný v němčině. Nalezeno také mince a více než miliardu německých marek
v bankovkách.

