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Osoby niepełnosprawne, a zwłaszcza osoby na wózkach, dobrze wiedzą, jak sporym
problemem potrafi być podróż między głównymi miastami naszego kraju. Ciężko jest z
transportem, taka prawda. Zarówno sama podróż nastręcza sporych trudności, jak i jej
organizacja. A już o zorganizowanej komunikacji praktycznie można zapomnieć.

Jak się okazuje ? wreszcie pojawiła się alternatywa dla uciążliwych i niewygodnych podróży.
Uruchomiona w czerwcu tego roku linia ?Polski bus? oferuje nie tylko wyjątkowo korzystne
ekspresowe międzymiastowe połączenia autokarowe, ale również wysoką jakoś obsługi, w tym
pasażerów niepełnosprawnych.     

Na stronie firmowej czytamy: ?Zrobimy wszystko, aby pomóc osobom mającym trudności z
chodzeniem lub tym, którzy na co dzień korzystają z wózków inwalidzkich. W większości
przypadków, nasze autokary są niskopokładowe, mają wygodne fotele dla osób z trudnościami
w chodzeniu i udogodnienia dla pasażerów, którzy wymagają pozostania w wózkach
inwalidzkich przez cały czas. W przypadku osób korzystających na co dzień z wózków
inwalidzkich, które są w stanie wejść po schodach na pokład autokaru, wózki zostaną
przechowane w luku bagażowym, a kierowca pomoże im zająć miejsce w fotelu. (...) Nasz
przedstawiciel upewni się, że w danym dniu będzie wolne miejsce na pokładzie jednego z
naszych autokarów. Jeśli znajdzie się miejsce dla pasażera z wózkiem inwalidzkim na
pokładzie danego autokaru, zostanie mu przydzielony bilet na dany kurs. W przypadku, gdy na
żądane połączenie nie będzie wolnych miejsc, przedstawiciel naszej firmy zaproponuje inny
termin odjazdu. ?

Wszystkie autobusy wyposażone są komfortowo, pasażerom oferuje się regulowane fotele z
pasami bezpieczeństwa, klimatyzację, toaletę oraz darmowe punkty dostępowe WiFi. Co
ciekawe, bilety można rezerwować wyłącznie poprzez stronę internetową linii, ceny
rozpoczynają się od 1 zł (plus 1 zł za rezerwację). 

My osobiście cieszymy się, że ktoś wyszedł nie tylko z ciekawą inicjatywą dotyczącą szybkich
autokarowych połączeń międzymiastowych (i to nie tylko na terenie naszego kraju!), ale przede
wszystkim, że w przyjazny sposób pomyślał o osobach niepełnosprawnych. Oby jak najwięcej
tego typu podejścia w innych aspektach życia publicznego. Będziemy obserwować!!!
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