
Olarii si dulgherii au iarasi turnuri
Municipalitatea sibiana investeste peste 450.000 de lei noi in reabilitarea turnurilor istorice ale Sibiului,
turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor. 
  
  Şi acum o veste importanta pentru olarii si dulgherii din Sibiu, si bineinteles pentru bransele lor. Daca ar
mai exista. incepand cu luna acesta primaria a demarat o serie de lucrari importante de reabilitare a
Tunului Olarilor si Turnului Dulgherilor de pe strada Cetatii. Şi daca totul decurge conform planului, spre
sfarsitul acestei veri cele doua turnuri si zidul care le leaga vor putea fi vizitate de catre miile de turisti
asteptati in Capitala Culturala a Europei. " Aceste lucrari au fost initiate pentru a putea astfel reintroduce
in circuitul turistic acest obiectiv foarte important din centrul istoric al Sibiului ", arata reprezentantii
primariei Sibiu. 
  
  Olane si capriori
  
  Valoarea totala a investitiei in reabilitarea celor doua turnuri este de 457.986 lei noi, cu TVA cu tot, iar
de schimbarea olanelor si capriorilor se va ocupa societatea SINECON. Cele mai importante schimbari
vor fi aduse acoprisurilor. Se schimba olanele din ceramica, se pune folie hidroizolanta si se inlocuiesc
scandurile. " SC Sinecon SA a adjudecat contractul pentru executia lucrarilor de reabilitare a invelitorilor
(acoperisurile) turnurilor de pe strada Cetatii. Lucrarile constau in inlocuirea olanelor din ceramica, a
foliei hidroizolante si a scandurilor. De asemenea, constructorul va inlocui si elemente de sustinere a
invelitorilorii (grinzi, capriori), in masura in care starea tehnica a acestor elemente nu mai este
satisfacatoare. Lucrarile vor fi finalizate pana la sfarsitul lunii iulie. " Mai arata reprezentantii primariei
Sibiu. 
  
  500 de ani de istorie
  
  Turnurile Olarilor si Dulgherilor se numara printre cele mai importante monumente istorice ale Sibiului.
Sunt datate, dupa unii istorici secolul XV, dupa altii in jurul secolului al XVI-lea si sunt legate de un zid
de aparare acoperit. Zidul care uneste cele doua turnuri este o replica realizata relativ recent dupa zidul
originar de aparare al Sibiului. Turnul Dulgherilor a mai fost resteurat in anul 1967. Cele doua obiective,
impreuna cu Turnul Archebuzierilor reprezinta unele dintre cele mai bine conservate turnuri de aparare
din perioada medievala din tara noastra. 
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