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w imieniu mieszkańców wsi Wólka Iłówiecka oraz wsi sąsiadujących:
Iłówiec , Grabina , Kluki proszę o przywrócenie publicznej komunikacji z
Mińskiem Mazowieckim.
Obecnie na naszą prośbę mamy jedynie autobus rano, który dowozi
młodzież do szkół średnich, niestety nie maja Oni jak wrócić do domu,
gdyż nie ma autobusu powrotnego około godz. 16.00. Ostatni autobus
powrotny jest o godz. 14.40, na który większość młodzieży nie zdąża
ponieważ przystanek autobusowy znajduje się na ul. Gen. Sosnowskiego i
uczniowie z ZS nr 1 im .Kazimierza Wielkiego oraz
ZS im. M. Skłodowskiej-Curie kończąc zajęcia od gdz.14.30 nie zdążają
dojść na przystanek. Zdarzają się także takie dni w które lekcje kończą się
0 godz. 15.20 lub 16.15. W obecnej sytuacji jako rodzice musimy sami
organizować powrót naszych dzieci do domu , nie ukrywam że jest to dla
nas dość kłopotliwe.
Nieopłacalność kursów obecnego przewoźnika wynika z tego, że
autobusy te mają „ mało atrakcyjną" trasę gdyż jadą one ul. Stankowizna
1 skręcają w ul .Gen. Sosnkowskiego. Uważamy że autobus,który
„wjeżdżałby do miasta" oraz zajeżdżałby do wsi grabina miałby większą
ilość pasażerów.
Proponowana trasa autobusu to Grzebowilk, Iłówiec, Gliniak dalej tak
żeby zajeżdżał w okolice stacji PKP zatrzymując się na przystanku na
ul. Kazikowskiego lub na ul. Kościuszki.
Proponowane godz. odjazdów :
Grzebowilk - Mińsk Mazowiecki 6.55 ; 8.10 ; 9.10
Mińsk Mazowiecki - Grzebowilk 13.30 ;14.50 ; 16.30.

Nie ukrywam że przydałyby się też kursy dla osób pracujących lub
starszych do Mińska ok. godz. 12.00 oraz 13.00 i powrotny po
godz.18.00.
Inną bardzo dobrą trasą byłaby dawna trasa PKS MOBILIS : Mińsk
Mazowiecki, Gliniak, Iłówiec, Grzebowilk, Teresin, Grębiszew, Zamienię,
Stojadła, Mińsk Mazowiecki lub w stronę odwrotną.

Do wiadomości:
1 . Rada Gminy Mińsk Mazowiecki

