
Sibiel
Cu o populatie de circa 450 de locuitori, satul Sibiel face parte din cele zece asezari ce compun orasul
Saliste. Situata de-a lungul raului omonim, care strabate localitatea de la vest la est, cetatea Sibielului a
fost identificata de catre unii cercetatori ca fiind castrul Salgo, atestat documentar la 1322. 
 Este o asezare aflata la 23 de km distanta de Sibiu, al carei peisaj deosebit, este conferit de relieful de
deal, livezi de pomi fructiferi si padure virgina. Dupa tipicul sasesc, casele sunt oranduite una langa alta,
inspirand sobrietate si prosperitate. Drumurile pietruite ce serpuiesc printre case si de-a lungul raului,
traditionalul si rusticul, fac din aceasta asezare una dintre cele mai pitoresti zone, asaltate de turisti
indiferent de anotimp. 

 La Sibiel s-au pastrat o serie de mestesuguri transmise din generatie in generatie:fieraria, potcovaria,
tamplaria, torsul, tesutul, cojocaria, dar si prepararea tuicii si a vinului de mere ori coacerea painii si a
cozonacului pe vatra. Însa, reprezentativ pentru localitate este pictatul icoanelor pe sticla, Nicolae Suciu
fiind unul dintre maestri acestei indeletniciri. În memoria acestuia se organizeaza periodic tabere de
creatie specifica pentru copii. 

 Dintre obiectivele turistice, deosebit de interesante sunt cetatea, muzeul si biserica. Cetatea de pamant si
piatra de la Sibiel datand din secolele XII-XIII a apartinut populatiei romanesti, fiind mentionata in
documente in 1384, impreuna cu alte localitati din Marginimea Sibiului: Vale, Fantanele-Cacova. 
 Legat de organizarea muzeului din sat, ea a inceput in 1969, mai ales prin donatii. Aceasta reuneste o
valoroasa colectie de icoane pe sticla din aproape toate centrele de iconari din tara. Alaturi de icoanele pe
sticla sunt expuse si icoane pe lemn, ceramica populara, piese de mobilier, textile de casa, precum si o
serie de carti vechi romanesti.

 Cat priveste Biserica cu hramul " Sfanta Treime ", ea a fost construita intre anii 1765-1767. Are planul
dreptunghiular, cu absida si turn decrosat in partea de vest. De-a lungul anilor a suportat unele modificari
in elevatie, mai ales in ceea ce priveste ferestrele, care au fost marite. Pictura murala a fost executata in
fresca in anii 1774-1775 de Stan Zugravu. În sat se afla si trei troite ridicate la inceputul secolului al
XIX-lea, respectiv in anii 1803, 1817 si 1819, pictate in fresca, precum si un schit. De mentionat ca satul
Sibiel reprezinta locul de nastere al cunoscutului istoric Andrei Otetea (1894-1977). 
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