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Kamień murowy ogrodowy piaskowiec na skarpy łupek
http://piaskowce.com/kopalnia.html

Pierwsze obrazy wiosny już za moim oknem. Spędzając sobotę w parku natknąłem się na murek z kamienia
naturalnego zabezpieczający skarpy ziemne po którym to zlatuje woda z topniejącego śniegu pod wpływem
ciepłych promieni słońca. Widząc ten murek na myśl przyszła mi kopalnia kamienia ogrodowego, którą
zwiedzałem w letnie dni. Ta kopalnia kamienia mieści się we wsi nazwanej Grabowie a także widniejąca w
dokumentach parafialnych jako Kolonia Grabowie. Wioska i jej złoża piaskowca znana jest już od dawien
dawna z tego że robiono tu kamień murowy w prawie każdym gospodarstwie, które to miało tylko dostęp do
taka zwanej skały gdzie znajdował się naturalny piaskowiec. Z tym złożami kamienia związane są także
legendy ludowe a mianowicie z górą podobną do hełmu zwaną jako Chełmska Góra na której to podobno
skoszarowane są śpiące wojska królowej Jadwigi. Wojska te są schowane w lochach wykutych w skałach
piaskowca pod całą górą i ciągną się aż do Bąkowej Góry. Nawracając się myśli z obserwacji i odpoczynku w
parku widziałem jeszcze nie jedno w tym malowniczym skwarze. Mianowicie są tam cieki wodne w różnych
kształtach gdzie na brzegach zastosowano kamień na skarpy stawu do zabezpieczenia brzegów tych cieków
przed rozmiękaniem i osuwaniem się nasypów . Zastosowany tam kamień hydrotechniczny służy także jako
miejsce schronienia i odpoczynku dla mieszkających tam łabędzi, kaczek, gołębi oraz wróbli i innych
ptaszków gnieżdżących się cały rok . Zastosowany także kamień murowy cieków wodnych służy także
naszym pupilom, które wchodzą na brzegi bez taplania się w błocie i nie brudząc sobie łapek a później podług
w domach. Te wszystkie materiały w tym parku z kamienia naturalnego dostarczył jeden producent kamienia
ogrodowego, ponieważ to się ładnie komponuje a także może świadczyć że to wszystko dostarczyła jedna i ta
sama kopalnia kamienia naturalnego. Pod ławkę na której odpoczywałem zastosowano płyty ogrodowe a
siedzisko ławki było pomurowane na czymś takim jak cegła z kamienia naturalnego coś na kształt jak cegła z
kamienia na dom.
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