
Je li interesujesz si tramwajami, autobusami, czy trolejbusami,
rozk adami jazdy lub taborem, je li chcesz:

rozwija swoje zainteresowania,
pog bia wiedz na temat
funkcjonowania komunikacji
miejskiej,
odkrywa jej bogat histori ,
pomóc w odbudowie zabytkowych
autobusów i tramwajów,
uczestniczy w organizacji i obs udze imprez lub przejazdów
specjalnych,

zapraszamy na zebrania Klubu
w ka d trzeci niedziel miesi ca (oprócz wakacji)

o godz. 11:00
w wietlicy zajezdni tramwajowej

w Chorzowie Batorym, ul. Inwalidzka 5

bie ce informacje o komunikacji miejskiej
aktualno ci, komunikaty, komentarze i opinie
rozk ady jazdy z ca ego regionu oraz mapa przystanków
zestawienia, kroniki oraz reporta e
baza ca ego taboru komunikacyjnego
forum dyskusyjne

Klub Mi o ników Transportu Miejskiego
41 506 Chorzów Batory, ul. Inwalidzka 5

Kontakt:
tel. 0 609 044 112, fax 0 32 747 55 45

e mail: kmtm@tram silesia.pl
internet: http://kmtm.tram silesia.pl/

Czym si zajmujemy?
dokumentowaniem historii transportu miejskiego,
kolekcjonowaniem pami tek, dokumentów i zabytków
zwi zanych z transportem miejskim,
prowadzeniem prac przy utrzymaniu zabytków techniki
i infrastruktury,
dzia alno ci w zakresie kultury i rozwoju regionalnego,
wspó prac z instytucjami i przedsi biorstwami
zajmuj cym si transportemmiejskim w kraju i za granic ,
wspó prac z w adzami administracji samorz dowej
i pa stwowej w dziedzinie transportu miejskiego,
popularyzacj tematyki transportu miejskiego
oraz idei zrównowa onego transportu,
organizacj wycieczek oraz imprez, w tym przejazdów
taborem historycznym,
ledzeniem problematyki transportowej i bie cego
funkcjonowania transportu miejskiego,



jest ta szy w eksploatacji (wi ksza sprawno nap du
elektrycznego od spalinowego)

Sprawny system komunikacji miejskiej:
poprawia jako ycia w mie cie
przyci ga mieszka ców,
turystów i inwestorów
przyczynia si do wzrostu
gospodarczego
wspó tworzy wizerunek miasta

Rozwój transportu publicznego to:
realizacja zasady zrównowa onego rozwoju: zasada ta
mówi, e potrzeby obecnego pokolenia nale y zaspokaja
bez umniejszania szans przysz ych pokole na ich
zaspokojenie
(w Polsce zasada zrównowa onego rozwoju wpisana jest
do Konstytucji – art. 5)
ochrona rodowiska naturalnego (mniejsza emisja
spalin, ni szy ha as, zmniejszenie ruchu samochodowego
i zu ycia energii, mniej wypadków oraz oszcz dno
czasu)

Zaprotestuj przeciwko kolejnym
likwidacjom linii
tramwajowych!

Zapraszamy na stron
http://ratujmytramwaje.pl/

Transport szynowy (tramwaje i kolej miejska):
to najbardziej efektywny rodek transportu zbiorowego
ma mo liwo odseparowania od pozosta ego ruchu
drogowego (nie stoj w korkach i umo liwiaj
bezkolizyjny przejazd)

ma wi ksz zdolno przewozow (mo liwo czenia
sk adów wielowagonowych)
nie emituje zanieczyszcze podczas eksploatacji
w mie cie

zajmuje mniej terenu ni droga dla samochodów
zwi ksza bezpiecze stwo (p ynna jazda, systemy
zabezpiecze , mniej wypadków)

nowoczesna infrastruktura umo liwia znaczn redukcj
ha asu oraz wprowadzanie priorytetu w ruchu

Autobus i tramwaj nie konkuruj ze sob , lecz si

doskonale uzupe niaj !


