Miasto Kolno
Kolno Town

Area: 25 km2²
Number of inhabitants: about 11 000

Burmistrz Andrzej Duda
Kolno Town Hall / Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
tel.: + 48 86 278 21 33
fax + 48 86 278 31 00
e-mail: kolno@home.pl www.umkolno.pl
Obszar: 25 km2
Liczba mieszkańców: ok 11 000 osób

Kolno - nieduże miasto, dużych projektów

Kolno, miasto leżące w województwie podlaskim, ale na historycznym
Mazowszu ma już prawie 600 lat! Otwartość, gościnność oraz operatywność
i przedsiębiorczość mieszkańców to nasza wielopokoleniowa tradycja. Kolno
w ostatnich latach stało się jednym z krajowych liderów w pozyskiwaniu środków
z UE. Dzięki tym europejskim środkom Kolno wypiękniało i stało się miastem
z nowoczesną infrastrukturą. W pełni uzbrojone z funduszy Rozwój Polski
Wschodniej tereny w Parku Inwestycyjnym Kolno, są doskonałym miejscem
do ulokowania inwestycji usługowych i produkcyjnych. Na inwestorów czekają
grunty z kompletną kanalizacją, siecią wodociągową i teleinformatyczną oraz
drogami, a nawet ścieżkami rowerowymi. Powstały tam już pierwsze zakłady
z branży rolniczej, budowlanej i motoryzacyjnej. Nasze tereny inwestycyjne mają
wyśmienite rekomendacje. Największa działka została nagrodzona przez Polską
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych tytułem „Grunt na medal”. To
prestiżowe wyróżnienie trafia do samorządów, które potrafią przygotować tereny
inwestycyjne na wysokim poziomie. Największym atutem Parku Inwestycyjnego
są jednak oprócz atrakcyjnych gruntów, wykształceni, operatywni mieszkańcy.
Z myślą o dalszych inwestycjach powiększyliśmy tereny przemysłowe o kolejnych
11 ha. Dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje Miasto Kolno oferuje
ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Poza profesjonalnym uzbrojeniem terenów inwestycyjnych Kolno
szuka innych niekonwencjonalnych dróg rozwoju. Taką ciekawą i przyszłościową
alternatywą są inwestycje w odnawialne źródła energii. Na dalekich obrzeżach
miasta powstała jedna z największych w Polsce elektrowni słonecznych.
W energetykę słoneczną inwestuje również nasz samorząd. W ramach unijnego
projektu „Energia słoneczna pracuje dla Kolna” na najważniejszych budynkach
użyteczności publicznej posadowione zostały panele fotowoltaiczne. Najnowsze
rozwiązania techniczne w panelach fotowoltaicznych oraz unijne dofinansowanie
pozwolą na realne zmniejszenie rachunków za energię elektryczną.

Dzięki Funduszom Europejskim nasze miasto bardzo się zmieniło i unowocześniło.
Kolno ciągle jednak posiada też ten charakterystyczny urok i klimat niedużego
miasta. To miejscowość z długą historią i słynnymi postaciami, z legendarnym
odkrywcą Ameryki, żeglarzem Janem z Kolna na czele. Najwyższy już czas poznać
Kolno - miasto odkrywców. Odkryj jego urok i atuty. Kolno - małe miasto wielkich
żeglarzy. Znakomita przystań dla inwestorów.
Największe zakłady w Kolnie.
ZPM Kolno Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Produkowane są tutaj m.in.
cenione w kraju i za granicą sery żółte.
www.mlekpol.pl
Domczar – największy inwestor w Parku Inwestycyjnym Kolno. Planowane
zatrudnienie to ponad 100 osób. Firma znana wśród europejskich producentów
prefabrykowanych modułów. Projektuje i produkuje szeroką gamą gotowych
modułów łazienkowych dla obiektów masowych takich jak hotele, akademiki itp.
Całość produkcji skierowana jest na export.
www.domczar.pl

Kolno is a town located in the Podlaskie voivodeship and on the
historical Mazowsze it is almost 600 years old! Openness, hospitality, and the
operability and entrepreneurship of our residents are our multi-generational
tradition. Kolno has in recent years become one of the national leaders in
raising funds from the EU. Thanks to this European means Kolno has become a
city with modern infrastructure. Fully equipped with the funds from Operational
Program Development of Eastern Poland, areas in the Park Inwestycyjny Kolno
are an excellent place to locate services and production investment. Investors are
waiting for land with complete sewerage, water and telecommunication networks,
roads and even bicycle paths. The first agricultural, construction and automotive
companies were established there. Our investment areas have excellent
recommendations. The biggest plot was awarded by the Polish Information and
Foreign Investment Agency as “Ground for medal”. This prestigious award goes
to local governments, which are able to prepare high quality investment sites.
The biggest asset of the Park Inwestycyjny, apart from being an attractive land,
is having educated and operative residents. For further investment, we have
expanded our industrial estates by another 11 hectares. The town of Kolno offers
discounts and exemptions from real estate tax for entrepreneurs undertaking new
investments.
Apart from professional investment vehicles Kolno is looking for other
unconventional development routes. An interesting and promising alternative is
investment in renewable energy. On the outskirts of the city, one of the largest
solar power stations in Poland was established. Solar power is also invested by
our local government. Within the framework of the EU project „Solar energy is
working for Kolno”, photovoltaic panels have been installed in the most important
public buildings. The latest technical solutions in photovoltaic panels and EU
funding will allow for a real reduction of electricity bills. Thanks to the European

Zakłady Mechaniczne KOLNO
ZM Kolno S.A. specjalizują się w produkcji oprzyrządowania technologicznego
do obróbki skrawaniem. Eksportują swoje
wyroby do ponad 40 krajów na całym świecie.
www.zmkolno.pl/

Funds our city has changed and modernized. Kolno still has the characteristic
charm and atmosphere of a small city. This is a place with long history and
famous people, with the legendary discoverer of America, the sailor John of Kolno
at the head. It is time to visit Kolno - the town of explorers. Discover its charms
and virtues. Kolno is also a small town of great sailors. It is like heaven on earth
for investors.
Biggest employing establishments in Kolno.
ZPM Kolno Dairy Cooperative Mlekpol. This company produces cheeses that
are valued in the country and abroad.
www.mlekpol.pl
Domczar – the largest investor in the Park Inwestycyjny Kolno. The planned
employment is over 100 people. A company is known among European manufacturers of prefabricated modules. It designs and manufactures a wide range of
ready-made bathroom modules for mass facilities such as hotels, dormitories,
etc. The whole production is directed to export.
www.domczar.pl
Zakłady Mechaniczne KOLNO
ZM Kolno S.A. specializes in the production of technological tools for machining. It exports its products to more than 40 countries around the world.
www.zmkolno.pl
HETMAN - manufacturer of protective clothing, screen printing, computer
embroiders large format printing company.
www.hetmansprzedaz.pl

HETMAN - producent odzieży ochronnej
- sitodruk - haft komputerowy - drukarnia wielkoformatowa.
www.hetmansprzedaz.pl

Fot: Tereny inwestycyjne w Kolnie. Grunty o powierzchni 11 ha, na prawo od hali produkcyjnej Domczar, również przeznaczone są pod inwestycje przemysłowo-usługowe.
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Kolno - small city, large projects

Oferta współpracy Subregionu Łomżyńskiego

www.lfs.lomza.pl

Urząd Miasta Kolno. Na najważniejszych budynkach użyteczności publicznej w Kolnie posadowione zostały panele fotowoltaiczne.

www.lfs.lomza.pl

Offer of cooperation Subregion Łomżyński
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