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ŞTIUCA

Sediul consiliului local: Ştiuca nr. 111,
telefon 0256/335937; fax 0256/335711;
Coordonate:
45°34′17″ lat. N; 
21°58′53″ long. E;
Repere istorice:
-1585 - prima atestare documentară a teri to -
ri ului unui sat părăsit (prediu), terra Stu -
kath;
-1635 - 1638 - este amintit satul Zgribeşti,
le gat de numele unui mic nobil, nemeşul
Ioan Zgriba, urmaşul lui Mihai Zgriba, şi el
amintit în documente la secolul al XVI-lea;
-1785 - coloniştii germani reîntemeiază Stu -
kath-ul sub numele de Eben dorf, fiind fo -
losit uneori şi numele de Dom bo vi cza;
-este înfiinţată prima şcoală confesională în
limba germană;
-1810 - biserica romano-catolică din Ştiuca
a fost ridicată pe cheltuiala unui anume ba -
ron Bruckenthal;
-1815 - Regele habsburg Francisc I do nea -
ză satul Zgri beşti prinţului Klemens von
Metter nich, dar care-l păstrează doar pen-
tru puţin timp, moşia şi aşezarea revenind
administraţiei financiare austriece;
-1892 - la Zgribeşti funcţiona un cor băr-
bătesc;
-1924 - comuna Ştiuca avea 887 de lo cu i -

tori;
1936 - Ştiuca avea 208 case, şcoală prima -
ră, so cietate culturală, monument al eroilor; 
-satul Zgribeşti avea 190 de case, şcoală
pri  mară, cor bărbătesc (din 1892), bibliotecă
comunală;
1969 - în Dragomireşti se aşază primele fa -
milii de ucraineni, fenomen masiv după
1991;
-2002 - comuna Ştiuca avea 1 776 de locu -
i tori;
-2005 - este construită o nouă şcoală la
Ştiu ca şi se termină reţeaua de alimentarea
cu apă la Dragomiresti;
-2006 - în comuna Ştiuca se ridică o nouă
pri   mă rie, cu etaj; este termina tă alimen tarea
cu apă la Oloşag;
-2007 - este construită o gră diniţă de co pii şi

şcoa lă cu cla -
sele 
I-IV la Dra go -
mi reşti:
-2008 - popu-
laţia din co -
mu na Ştiuca
avea o medie
de vârs tă de
33 de ani; 
-2010 - este asfaltat drumul Ştiuca-Dra go -
mi reşti şi este introdusă reţeaua de alimen -
tare cu apă în satul Zgribeşt; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
1 818 per  soane, din ca re:
- masculină = 935 de persoane
- feminină = 883 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
634 
Sate componente:
Ştiuca, Dragomireşti (1439, Dragomorfalva),
Oloşag (1437, „Kenezius de Olosag”, „Satul
românilor”), Zgribeşti (1584, Zgribest).
Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII:
Ştiuca; Şcoli primare cu clasele I-IV: Dra go -
mireşti, Oloşag şi Zgribeşti; Grădiniţe cu
pro gram normal: Ştiuca, Dragomireşti, Olo -
şag şi Zgribeşti;
Instituţii sanitare: Cabinet medical: Ştiuca;
Cabinet stomatologic: Ştiuca; Punct farma-
ceutic uman: Ştiuca; Circumscripţie sanitar-
veterinară: Ştiuca;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Ştiu-
ca, Dragomireşti, Oloşag şi Zgribeşti; Bi blio -
teca: Ştiuca;
Biserici: Biserica ro mano-catolică: Ştiuca
(1810-1811); Biserici ortodoxe române: Olo -
şag (1767)-monument istoric, Dra go mi reşti
(1777)-bi se rică de lemn, monument istoric
şi Zgri beşti (1848); Biserici ortodoxe de rit
vechi (ucrainean): Ştiuca (2000) şi Dra go -
mireşti (2002); Biserică penticostală: Ştiu ca
(1995);
Ruga: Ştiuca (2 august); Oloşag (15 august
-Sfân ta Maria Mare) şi Zgribeşti (29 septem-
brie).

Bejera Vasile primar
Boc Ioan viceprimar
Benzar Nicolae, consilier PNL
Boc Nicolae, consilier PNL
Buşu Vasile, consilier PC
Cubin Ioan, consilier PSD

Laver Pavel, consilier PNL
Logoş Gheorghe, consilier PDL
Miloş Jim Tores, consilier PNL
Pop Mihai, consilier PNL
Priala Andrei, consilier UUR
Stanciu Ioan-Dorin, consilier PSD

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTIUCA
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ŞTIUCA

EBENDORF
Localitatea Ştiuca din ju deţul Timiş s-a

nu mit multă vreme Eben dorf, fiind lo cu ită
de şvabi aproape două sute de ani, în
anul 1986 fiind ani ver sate două se cole de
la în teme ie rea aşe ză rii. 

Profesorul lugojan Heinrich Lay a pu -
bli cat „Monografia satului Eben  dorf din
Banat”, (655 de pagini), carte în ca re sunt
a du nate date, mărturii, docu men  te de e -
pocă şi statistici edificatoa re... În anul
1786 la Ebendorf erau ridicate 126 de
case, iar în anul 1787 au mai fost fă cu  te
al te 65 de case. Primul val de co lonişti
(742 la nu  măr) a sosit din Ger ma nia,
Franţa, Luxemburg, Un  ga ria, Cro aţia,
Slovacia, Slovenia, Ita lia, Po lo nia, dar şi
din sate ale Ba na tului, chiar şi din
Transilvania. În monografia profesorului
Laya fiecare fami lie este trecută cu date com-
plete. La fel, este consemnată lista cu cei 129
de ti neri care au servit în armata germană în
timpul ce lei de-a doua conflagraţii mon di ale,
liste le celor căzuţi pe Frontul de Est, dar şi
cele cu şvabii deportaţi în Gulagul sovie tic
(în ce pând cu luna ianua rie 1945). 

Emigrarea şvabilor pe vremea regimului
co munist este dovedită în monografie cu sta -
tistici elocvente: în anul şcolar 1962/63 erau
165 de elevi la şcoala cu predare în limba
germană din Ştiuca pentru ca în anul şcolar
1976/77 nu mă  rul aces tora să a jun gă la doar
9. Di as po ra şvă   beas  că nu a ui   tat în   să lo   cu rile
na  tale, iar ges tu rile se do ve  desc, nu o dată,
ex trem de ge ne roa s e. Doi fii ai co  mu nei Ştiu-
ca (E ben dorf), Adolf Sut schek şi Phi lipp

Müller, trăitori în Germania, au sprijinit des -
chi derea în co mună a u nui ca bi net sto ma -
tolo gic modern, o investi ţie de peste un mili -
ard de lei vechi. Par te a lu cră ri lor de a me -
najare a ca bine tu lui au fost rea li zate prin con-
tribuţia lo cui to ri lor comunei Ştiu  ca, iar in sta -
laţia ele c trică, de apă şi ca na lizare, materiale
de cons trucţie, lu  crările exterioare, că ile de
ac ces şi locu rile de parcare au fost fi nan ţate
de către Philipp Mül ler. Scaunul sto ma to lo -
gic, un apa rat Rön t gen şi o parte din in stru -
men  tar au fost pro curate de Adolf Sut schek.
Medicii dentişti din comună, Ana Vic to ria
Sorinka şi Avi an So rinka, au dotat prin efor-
turi pro  prii cabinetul cu mobilier şi cu o parte
din  apa ratura ne ce sară unui act medi cal efi-
cient. 

ULTIMII ŞVABI
În comuna Ştiuca mai trăia în anul 2008 o

singură familie de şvabi verita bili, cea a lui
Iakob Ritter, formată din doam  na şi domnul
Ritter şi feciorul lor în vârstă de 35 de ani.
Ritterii mai aveau un fiu, dar aces ta s-a în su -
rat şi a plecat în Germania. În rest, dacă în
Ştiuca mai sunt vreo 10 locuitori de origine
germană, însă a ceştia au înteme iat familii
mixte. Vicepri marul Ioan Boc, originar din
Olo şag din moşi strămoşi, po  vesteşte: „S-a
în tâm plat un fe nomen inte resant de ames tec
al obiceiurilor între ucrai  nenii veniţi în co mu -
nă în urmă cu peste 35 de ani şi şvabii care,

în ma rea lor majoritate, au emigrat, du  pă a nul
1990. Astfel, ucraine nii din Ştiu ca, care sunt
ortodocşi de rit vechi, sărbătoresc Ru ga la 
2 au gust, când la ei e Sfântul Ilie. Au păstrat
până azi obiceiul şvă besc al ridicării în mij -
locul satului a unui pom îm po dobit. Ba, mai
mult, de rugă tinerii din co mună, ucra ineni şi
români, se îmbracă în cos  tum popular şvă -
besc şi defilează pe stră zile aşezării ca în
vremurile când populaţia de etnie germană
era majoritară în co mună. 

În anul 2004, peste cincizeci de şvabi s-au
întors din Germania pentru a se bu cura de
rugă împreună cu foştii consă teni, români şi
ucraineni”.
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RUGA  DIN OLOŞAG
Viceprimarul Ioan Boc e mândru că în satul său natal

Olo şag şcoala, care ajunsese o ruină la un moment dat şi
copiii erau nevoiţi să înveţe în clădirea Căminului cultu ral,
a fost total re pa rată, are apă curentă şi grup sanitar în
interior. La fel de mândru e şi de parcul din Olo şag, cu
peste 300 de metri liniari de alei be to  nate, cu bănci şi ring
de dans pentru jocurile de rugă, mai ales că sărbătoarea
satului, care are loc de hramul bisericii, la 15 august, de
Sfânta Maria, a renăscut ca tra diţie în anul 2006, după
veni rea în sat ca preot paroh a părintelui Mirel Ciu  rel.
Preotul cu primarul au deschis ruga. În soţiţi de câte două
fete îmbrăcate în costume populare, au plecat de la bise -
rică în parcul cel frumos, acolo unde pă rintele Ciurel a în -
ce put săr bătoarea intrând primul în horă.  

NOUA PRIMĂRIE
Din anul 2007, co muna Ştiuca

are un nou se  diu al Primăriei.
Investiţia a fost în valoare de
circa 400.000 de lei noi (100 000
de euro), jumătate ve     nind de la
C.J. Ti miş. Noua Pri mărie este
situată în imediata apro  piere a
noii şcoli din comună şi a Că -
minului cultural, care a fost re no -
vat şi el. Se diul, o clădire cu etaj,
cu o su pra faţă de circa 400 de
metri pătraţi, cu birouri şi sală de
consiliu, a fost rea lizat în doar
şase luni, cu forţă de mun că din
comună.

BISERICA DE LEMN A UCRAINENILOR
Satul Dragomireşti este atesat documentar la anul 1439, când, îm pre u nă

cu satul vecin Olo şag, face par te din domeniul cetăţii Jdi  oara din districtul
me dieval al Lu gojului. La anul 1717 avea 30 de ca se. Se pare că la înce -
pu tul secolului al XlX-lea au to rităţile administrative comitatense au donat
satul prinţului Klemens von Metternich, cancelarul Imperiului habsburgic

(foto, dreapta). Aces ta ar fi refuzat din
motive neclare gene roa sa donaţie, îna po ind-o co mita tu -
lui. Între anii 1970-2000, sa tul Dra gomireşti s-a de -
populat masiv, iar locul băş tinaşilor a fost luat de ucrai -
ne nii veniţi din zona Mara mureşului. Aceştia, creştini or -
to  docşi, folo sesc ca lăcaş de cult bi se ri ca cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului”. Aceasta a fost construită la
1754 în localitatea cără şană Zorlenţul Ma re, după cum
spune tra diţia lo cului. La începutul secolului al XlX-lea a
fost vân dută satului Drago mi reşti. Biserica nu este lipită
cu pământ la exterior, ci păstrează lemnul apa rent.
Picturile din interior apar ţin unui anonim de la sfâr şitul

secolului al XVIII-lea sau începutul veacului al XlX-lea şi au fost executate în manieră
tradiţională. Bi serica a fost restaurată în anul 1969. Atunci s-a refăcut aco perişul de şindrilă
şi s-au efectuat lucrări de subzidire.

„MICA UCRAINĂ”
În proporţie covârşitoare, comuna Ştiuca

este locuită de cetăţeni români de naţionali-
tate ucraineană, veniţi din trei comune din
Ma ra mu reş: Repe dea, Rus co va şi Poienii de
sub Munte. Primul val de popu laţie de ori gine
ucrai neană în co mu na Ştiuca a apărut după
anul 1960. Prima dată au venit circa şap te-
opt familii. Al doilea val a fost prin anii ’80, iar
după anul 1990 a ajuns restul maramure şe -
ni lor ucrai neni. Ştiuca e cea mai tânără co -
mună din vestul ţării, locuitorii ei având o me -

die de vârstă de 33 de ani, iar în reşe dinţa de
comună chiar de 28,7 ani, la o populaţie de
apro xi mativ 900 de lo cui -
 tori. În anul 2008, gră diniţa
era frecventată de 70 de
copii în satul Ştiuca, şcoa la
cu cla sele I-VIII de 240 de
elevi. În jur de 50 de elevi
fă  ceau naveta din sa tele
apar ţi nătoare la centrul de
comună, iar 25 erau li ceeni
care fă ceau na veta către
Lugoj.
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