
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Za nami ferie zimowe i wielki powrót Waszych dzieci do szkoły! Wychodząc naprzeciw
potrzebom naszych mieszkańców ruszyliśmy z kampanią promocyjną komunikacji publicznej
w Iławie, aby zachęcić Was do korzystania z autobusów. Kilka tygodni temu na terenie
miasta,  a teraz także w przestrzeni szkolnej umieściliśmy kolorowe grafiki z Basią,
bohaterką naszej kampanii,  która z powodzeniem korzysta z autobusów w Iławie. Plakaty te
mają zwrócić uwagę na korzyści, jakie daje komunikacja miejska. Zalet tych jest sporo, wiem
o tym, gdyż sam z niej korzystam.

Czy wiecie na przykład, że 38 zł to całkowity koszt miesięcznego biletu szkolnego w
Iławie? Oznacza to, że za 38 zł miesięcznie każdy uczeń z Iławy może nie tylko dojeżdżać
codziennie do szkoły i domu ale także korzystać ze wszystkich linii autobusowych w
weekend i dowoli się przesiadać. Bilet miesięczny to możliwość korzystania z autobusów 7
dni w tygodniu bez żadnych ograniczeń.  

Autobusy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie to:

BEZPIECZEŃSTWO - dowiozą one Wasze dzieci praktycznie pod sam budynek szkoły. Do 
wyjściu z autobusu, na przejściu dla pieszych dzieci przy szkole dzieci są przeprowadzane 
przez pracownika szkoły. A zatem dotarcie na lekcje jest całkowicie bezpieczne!

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY – wybierając  autobus zamiast samochodu 
unikniecie porannych korków i zaoszczędzicie na paliwie. Niski koszt biletu miesięcznego 
szkolnego (tylko 38 zł) lub jednorazowego biletu ulgowego (1,40 zł) to spora oszczędność 
dla domowego budżetu. Zakup jednorazowego biletu nigdy nie był tak prosty jak teraz! 
Wystarczy aplikacja mobilna w telefonie: Skycash, moBILET lub aplikacja Waszego banku. 
Ponadto w każdym autobusie kupicie bilet jednorazowy 45 minutowy  płacąc kartą 
zbliżeniowo. Natomiast u kierowcy można kupić bilet 
za gotówkę. 

-SPOSÓB NA ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI WASZEGO DZIECKA -ucząc dzieci
poruszania się  komunikacją miejską wzmacniacie ich samodzielność i rozwijacie niezwykle
ważne  kompetencje społeczne. 

Zachęcam Was Drodzy Rodzice do skorzystania z komunikacji miejskiej w Iławie razem z
dziećmi!
Kilka wspólnych przejażdżek autobusem to najprostszy sposób na to, aby pomóc oswoić
dzieciom temat  poruszania się komunikacją miejską (koszt Waszego przejazdu to: 2,80 zł za
45 -minutowy bilet normalny lub 76 zł za bilet miesięczny bez ograniczeń czasowych).

W najbliższym czasie, dla najmłodszych dzieci zorganizujemy  w Waszej szkole pokazową
lekcję o bezpieczeństwie połączoną z przejażdżką autobusem z udziałem wychowawcy i
przedstawiciela iławskiej Policji, aby pokazać Waszym dzieciom jak proste, przyjemne i
przede wszystkim bezpieczne jest korzystanie z autobusów w Iławie. 

Do zobaczenia na trasie!

Burmistrz Iławy

Dawid Kopaczewski 


