
 

 

 

Informacje dodatkowe / Additional information:    

Anna Kordecka  Rzecznik Prasowy /Spokesperson                                                                      

tel. +48 58 521 50 00,  fax +48 58 521 77 77,  mobile +48 (0) 609 779 550,  e-mail anna.kordecka@gtcsa.pl 

  

 

 

Press Release 
 

Data / Date: 

16/07/2014 

 

 
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o gminach położonych wzdłuż AmberOne 
Autostrady A1 

 
 

Specjalnie na wakacje AmberOne Autostrada A1 uruchomiła stronę www.gminya1.pl, gdzie 

umieszczone zostały profile poszczególnych gmin, przez które przebiega AmberOne 

Autostrada A1. Przejrzysty układ strony ułatwi podróżującym znaleźć miejsca warte 

odwiedzenia. Użytkownik znajdzie na stronie mniej lub bardziej znane miejsca, polecane 

przez gminy zlokalizowane w niewielkiej odległości od węzłów autostradowych. Strudzony 

podróżny dowie się,  gdzie może odpocząć, dzięki informacjom na temat bazy noclegowej w 

każdej gminie. Smakosze szukający specjałów kuchni regionalnej również znajdą coś dla 

siebie - niektóre z gmin słyną z lokalnych rarytasów, jak np.: gołąbki ziemniaczane czy golce 

po kociewsku i organizują coroczne imprezy, na których można rozsmakować się w  

regionalnych potrawach. Dzięki stworzonej przez AmberOne stronie wystarczy jedno 

kliknięcie, aby odkryć to, co dotąd było nieznane.  

 

W serwisie nie zabraknie także terminarza imprez organizowanych przez wybrane gminy. 

Prosta wyszukiwarka ułatwi znalezienie atrakcji związanych z przyrodą, zabytkami czy 

muzeami.  

 

„Ideą strony jest promocja gmin, przez które przebiega autostrada. Mamy nadzieję, że 

podjęte przez nas działania sprawią, że kierowcy jadący AmberOne Autostrady A1 

skorzystają z atrakcji polecanych przez sąsiadujące z nią gminy. Dzięki nawiązanej 

współpracy z urzędami gmin udało nam się zebrać informacje o historii i atrakcjach 

turystycznych 17 gmin. Profile 9 gmin, które nie przekazały informacji na swój temat zostały 

uzupełnione o zdjęcia najciekawszych miejsc znajdujących się na terenie gminy.” - wyjaśnia 

Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company S.A.  

 

Stworzona strona internetowa wpisuje się w prowadzone przez AmberOne Autostradę A1 

działania mające na celu promocję otaczających ją gmin, w ramach których na wszystkich 

MOPach znajdujących się na terenie woj. pomorskiego stanęły tablice informacyjne  z 

atrakcjami turystycznymi gmin położonych w pobliżu danego węzła. Podobne tablice pojawią 

się także na MOPach w woj. kujawsko-pomorskim.   


