
1. Można zaplanować swoje podróże. 
2. Korzystanie z transportu publicznego 

pozwala oszczędzić pieniądze.
3. Transport publiczny potęguje wolność.  
4. Korzystając z transportu publicznego można 

dotrzeć na miejsce wcześniej.  
5. Podczas podróży można robić inne rzeczy.  
6. Ale jeżeli wolisz się odłączyć...  
7. Pomaga utrzymać czystsze powietrze.  
8. Będziesz zdrowszy. 
9. Jest bezpieczniejszy niż indywidualne 

pojazdy.   
10. Można przyczynić się do zachowania 

harmonii i ciszy we własnym mieście. 
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1. Można zaplanować swoje podróże. 

Można uzyskać rozkłady jazdy i mapy tras, aby z góry wiedzieć czego 

się spodziewać. Można znaleźć najszybszy przejazd i najlepszą trasę 

przez internet.

2. Korzystanie z transportu publicznego pozwala oszczędzić pieniądze. 

Opłaty za samochód, ceny gazu i parkingów mogą być powodem 

poważnego nadwyrężenia budżetu, ale transport publiczny znacznie 

redukuje te obciążenia finansowe poprzez zmniejszenie potrzeb 

zakupu i eksploatacji indywidualnych pojazdów.

3. Transport publiczny potęguje wolność.  

Dostępność transportu publicznego zapewnia każdemu osobistą 

mobilność. Miej w zasięgu całe miasto!

4. Korzystając z transportu publicznego można dotrzeć na miejsce 

wcześniej. 

W dużych miastach korki to codzienne zjawisko, które wiąże się 

również z poszukiwaniem miejsc parkingowych w zatłoczonych 

obszarach. Dojedź do celu bez komplikacji i stresu.

5. Podczas podróży można robić inne rzeczy. 

Będziesz miał okazję nadrobić zaległości w projekcie, który wykonałeś 

dopiero w połowie, albo ostatni raz przejrzeć notatki do egzaminu. 

Oszczędność czasu jest kluczowa w naszym społeczeństwie będącym 

w ciągłym biegu.

6. Ale jeżeli wolisz się odłączyć... 

Posłuchaj muzyki, przeczytaj dobrą książkę, przejrzyj profile 

społecznościowe, lub po prostu daj się ponieść własnym myślom, nie 

musząc przejmować się ruchem czy patrzeć na ścieżkę rowerową.

7. Pomaga utrzymać czystsze powietrze.  

Masowe korzystanie z prywatnych samochodów powoduje korki w 

miastach i sprawia, że miasta są coraz brudniejsze. Transport publiczny 

to mały krok w stronę bardziej zrównoważonego świata.

8. Będziesz zdrowszy.  

Bez względu na to, jak niedaleko od ciebie znajduje się przystanek 

autobusowy czy stacja metra, zawsze wykonasz więcej ruchu niż idąc 

do garażu, wsiadając do samochodu i jadąc do biura.

9. Jest bezpieczniejszy niż indywidualne pojazdy.  

Prawdopodobieństwo ucierpienia w wypadku podczas podróży 

metrem lub autobusem jest dużo niższe niż w przypadku transportu 

prywatnego.  

10. Można przyczynić się do zachowania harmonii i ciszy we własnym 

mieście.  

Miasta, w których więcej korzysta się z transportu publicznego są 

również spokojniejsze i bardziej harmonijne. Duże natężenie ruchu 

powoduje dużo hałasu. Miej swój wkład w spokojniejsze i mniej 

hałaśliwe miasta.
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