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Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Opolu filia Niemodlin rozpoczęło działalność 
w styczniu 2013 roku z inicjatywy Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza oraz 
pracownika naukowego Uniwersytetu Opolskiego Romany Pawlińskiej –Chmara.  
Pomieszczenia na działalność statutową Stowarzyszenia zapewniła Dyrektor Ośrodka Kultury 
w Niemodlinie Pani Katarzyna Paszula -Gryf .

Na spotkaniu 04 lutego 2013 roku zapoznano obecnych ze statutem, przedstawiono 
cele i zadania oraz określono wysokość składki członkowskiej, w oparciu, o którą będzie 
prowadzona działalność w pierwszym etapie.
Wybrano Zarząd w osobach: Przewodnicząca Uniwersytetu III Wieku w Opolu filia 
Niemodlin Pani mgr Maria Jańczuk, Zastępca Przewodniczącej –Pani mgr Ewa Paszkowska, 
sekretarz – Pani Krystyna Świątek oraz skarbnik - Pani Danuta Ziółkowska.  W skład Zarządu 
weszła również Pani Zofia Bernacka, pełniąca funkcje członka Komisji Rewizyjnej. 

Z inicjatywy Przewodniczących Zarządu pozyskano nieodpłatnie pomieszczenia na 
zajęcia sekcji komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 oraz sekcji aktywności 
ruchowej w Zespole Szkół. Spotkania całej grupy odbywają się regularnie, co dwa tygodnie, 
natomiast zajęcia w sekcjach raz w tygodniu przy wysokiej frekwencji.

Aktualnie zarejestrowanych jest 70 członków, liczba ta stale rośnie. 
Przy obecnie działających sekcjach między innymi; komputerowej, językowej aktywności 
ruchowej i promocji zdrowia, tanecznej, zespołu wokalnego oraz turystycznej planujemy 
uruchomienia innych sekcji w miarę potrzeb np.: sekcję rowerową. 

Otrzymaliśmy propozycję, z której z ochotą skorzystamy, współpracy w zakresie 
promocji Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Opolu filia Niemodlin na łamach Pulsu 
Niemodlina oraz pomocy w utworzeniu strony internetowej. 

Obecnie nawiązujemy współpracę z Dyrektorem Teatru im. Kochanowskiego w 
Opolu, tym samym zamierzamy regularnie rozszerzać działalność kulturalną.

W dniu 08 kwietnia 2013 roku po burzliwych dyskusjach członków podjęto uchwalę o 
konieczności powołania samodzielnego Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w 
Niemodlinie, Stworzy to warunki formalno-prawne do starań o środki zewnętrzne, między 
innymi dotację z samorządu gminy Niemodlin.
W czasie spotkania wyłoniła się możliwość współpracy z Tułowickim Ośrodkiem Kultury.

Przewidujemy regularne uczestnictwo w działalności Rady Seniorów, jako podstawy 
funkcjonowania polityki senioralnej gminy Niemodlin.
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