


Musical! Rozpoznawalny, uwielbiany i grywany 
w największych teatrach na całym świecie prócz ... Polski. 
Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku otrzymał jako 
pierwszy w kraju licencję słynnej londyńskiej Agencji 
Josefa WEINBERGERA na jego prapremierowe 
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MEBLE SlYLOWE 

- -Ekskluzywne Meble Włoskie 

Rad - Pol Sp. z o. o. 
ul. Sadowa 56, 05-800 Pruszków, tel. 22 758 66 69, fax. 22 728 28 71 

www.rad-pol.com.pl e-mail: biuro@rad-pol.com.pl 

KOBYLNICA - TU WARTO ŻYĆ 
Gmina Kobylnica położona jest w północno-zachodniej części województwa 

pomorskiego, w powiecie słupskim . Stanowi podmiejski obszar zrównoważonego 
rozwoju oparty na małej i średniej przedsiębiorczości, sprzyjający rozwojowi 
rożnych form wypoczynku i rekreacji. To bezpieczny obszar zapewniający komfort 
życia jego mieszkańcom z dobrą ofertą kulturalną i sportową. Ze względu na swoje 
dogodne położenie jest atrakcyjna dla inwestorów i przedsiębiorców . Realizowane 
od lat inwestycje w zakresie infrastruktury w pozytywny sposób wpływają na 
standard życia i zachęcają do zamieszkania. Działalność samorządu Kobylnicy 
dowodzi, że gmina wiejska swą aktywnością i postępami w realizowanych 
projektach nie ustępuje większym aglomeracjom. Gmina Kobylnica zajmuje obszar 
24495 ha i zamieszkuje ją ponad 10500 mieszkańców. Administracyjnie 
podzielona jest na 25 sołectw, które skupiają 37 miejscowości. 

Jesteśmy przykładem Gminy „przyszłości"- świadczą o tym liczne 
inwestycje i działania podnoszące rangę i znaczenie Gminy, co 
potwierdzone zostało wieloma nagrodami i wyróżnieniami na szczeblu 
regionalnym i krajowym. 

Kobylnica coraz silniej zaznacza się w świadomości społecznej jako 
gmina mocno proekologiczna, zwana krainą wiatraków. Jej rangę 
podkreślają sprzyjające warunki klimatyczne i atrakcyjność inwestycyjna. 

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół, który zarządza 2 gimnazjami 
i 5 szkołami podstawowymi, działa nowoczesne Centrum 
Kultury i Promocji z salą teatralną, które oferuje szeroki 
wachlarz wydarzeń kulturalnych : koncertów, spektakli 
teatralnych, cyklicznych imprez, spotkań tematycznych. 
W 3 pracowniach: plastycznej muzycznej i teatralnej 
prowadzone są zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci 
i młodzieży . Ponadto w Gminie prężnie działają : Gminna 
Biblioteka Publiczna wraz z 3 filiami, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Straż Gminna, 4 ośrodki zdrowia oraz 
6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej . 

Gmina Kobylnica współpracuje z 17 gminami 
i miastami w kraju i za granicą oraz z licznymi 
organizacjami pozarządowymi. 

W Gminie organizowanych jest wiele ciekawych 
imprez kulturalno-oświatowych, takich jak: ekologiczne 
rajdy i marsze na orientację, festyny, Wojewódzki Bieg 
Olimpijski, konkurs „Piękna wieś" , Międzywojewódzki 
Festiwal Piosenki i Tańca, Dni Kobylnicy, największy festiwal muzyki disco polo, 
z transmisją telewizyjną - Disco Hit Festiwal, Wojewódzki Konkurs Plastyczny 
„Wielkanoc na Pomorzu", Kobylnickie Dni Literatury, Międzynarodowy 
Turniej Tańca „Grand Prix Polski" Wakacjada Taneczna. Z sukcesami działają 
stowarzyszenia sportowe (w tym Stowarzyszenie Kobiecej Koszykówki 
HIT KOBYLNICA, grające w pierwszej lidze), uczniowskie kluby sportowe O udo, 
lekkoatletyka, piłka nożna, badminton, tenis stołowy) . Funkcjonuje 
Samopomocowe Stowarzyszenie Kobiet „Wiejskie Klimaty" , zajmujące się 
wspieraniem kobiet w samorozwoju oraz aktywizacją lokalnej społeczności na 
rzecz walki z patologią społeczną. 

Kobylnica to piękna i przyjazna Gmina o malowniczych widokach, jest doskonałym zapleczem rekreacyjno
sportowym z wieloma atrakcjami turystycznymi. Liczne szlaki piesze i rowerowe wiodą po najciekawszych zakątkach 
obok owianych mgłą historii zabytków. Główną atrakcją tych tras jest bogactwo walorów przyrodniczych rzeki Słupi 
i innych cieków wodnych, urozmaicona rzeźba terenu i mało zmienione środowisko . 

W tej gminie dobrze się mieszka i warto tu inwestować. Warto też przyjechać w odwiedziny. 

Urząd Gminy Kobylnica 
ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica 
tel. 59 842 90 70 do 71, fax: 59 842 90 72 
sekretariat: 59 842 96 17, 
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl 
www.kobylnica. pl 

Serdecznie zapraszamy!! 

Gminne Centrum 
Kultury i Promocji w Kobylnicy 

ul. Wod na 20/4, 76-251 Kobylnica 
tel. 59 842 90 61 

e-mail: centrum@kobylnica.pl, www.kobylnica.pl 
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