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1. Położenie geograficzne oraz otoczenie dworca
Dworzec autobusowy położony jest w południowej części Wielkopolski w Ostrowie
Wielkopolskim przy ul. Dworcowej 16 o współrzędnych geograficznych
1

21

.

1 3 06

a dworzec prowadzą dwa wjazdy i dwa wyjazdy - od ul. Dworcowej i

Wojska Polskiego. Dworzec znajduje się w centrum miasta ok. 200 m od dworca
kolejowego i postoju taksówek oraz około 1000 m od Rynku. Na dworzec prowadzi droga
krajowa nr 11 Kołobrzeg - Bytom i droga krajowa nr 25 łącząca Bobolice i Gęsią Górkę.
Położenie dworca uwarunkowane jest nie tylko dogodnym otoczeniem ważniejszych
węzłów komunikacyjnych, ale także planem zagospodarowania śródmieścia miasta
Ostrowa Wielkopolskiego, według którego obecny dworzec autobusowy miał powstać w
niewielkiej odległości od starego dworca autobusowego.

Ryc. 1. Zdjęcie satelitarne dworca PKS w Ostrowie Wielkopolskim w 2009 r.
Źródło: http://www.google.com/intl/pl/earth/, X 2013 r.
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Ryc. 2. Położenie geograficzne dworca autobusowego w Ostrowie Wielkopolskim, 2013 r.
Źródło: https://maps.google.pl/, X 2013 r.
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2. Historia i czas powstania
Dworzec autobusowy w Ostrowie Wielkopolskim został w 1

roku adaptowany z

poniemieckiego baraku o konstrukcji drewnianej. Stan techniczny budynku dworcowego
mimo stosunkowo dużych nakładów finansowych budził poważne zastrzeżenia. W czasie
większych porywów wiatru istniała obawa zerwania konstrukcji dachowej. W wyniku
braku miejsca, odprawy podróżnych w godzinach szczytów dokonywano na ulicy. Znane
są przypadki przejechania pasażerów przez autobusy na placu manewrowym1.
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim wielokrotnie otrzymywał skargi na dworzec,
więc już w latach 0. XX wieku podjęto starania o wyznaczenie terenu pod budowę
nowego dworca autobusowego2. Wyznaczony teren znajdował się obok terenu starego
dworca wzdłuż ul. Starosławskiego (dzisiejsza ul. Dworcowa). Po wieloletnich staraniach
budowa nowego dworca PKS rozpoczęła się w 1

3 roku wg planów Biura Projektów

Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej we Wrocławiu. Głównym architektem
został inż. Romuald Szyszko-Bohusz3. Budowa została sfinansowana ze środków
własnych firmy PKS Ostrów Wielkopolski Sp. z. o. o. Koszt długoletniej inwestycji nie
jest znany ze względu na to, że suma przeznaczona na budowę dworca zmieniała się
nieprzerwanie. Dworzec oddano do użytku w 1

0 roku. Wiata autobusowa wówczas

miała 1 stanowisk.
Przez 23 lata nieprzerwanej działalności nowego dworca wykonano kilka drobnych
remontów związanych z malowaniem ścian lub uzupełnieniem powierzchni asfaltowej4.
Dwa lata temu liczbę stanowisk odjazdowych z piętnastu zmniejszono do sześciu ze
względu na mniejsze zainteresowanie komunikacją autobusową.
Historia działalności PKS Ostrów Wielkopolski sięga roku 1

, kiedy to kilkunastu

kierowców i mechaników zrzeszonych w Związku Zawodowym Szoferów i Mechaników
Samochodowych zapoczątkowało jego istnienie5.

1

Sowa R.: Korespondencja Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp. z
Urzędem Miejskim Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ostrów Wlkp. 13 V 1
r.
2
Tamże
3
Szyszko-Bohusz R.: Rachunek rozliczeniowy Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej Biuro
Projektów we Wrocławiu. Wrocław 2 IV 1
r.
4
Cugier W.: Notatka służbowa Biura Projektów Państwowej Komunikacji Samochodowej we Wrocławiu.
Ostrów Wlkp. 13 III 1980 r.
5
PKS Ostrów Wielkopolski (IX 2011) http://www.pks.ostrowwlkp.pl/index.php?action=historia,

5

Fot. 1. Teren dawnego dworca PKS, M. Maśliński
Źródło: Banach W.: Ostrów Wielkopolski - ilustrowane dzieje miasta. Ostrów Wielkopolski 200 Gmina
Miasto Ostrów Wielkopolski, s. 1 .

Dzisiaj firma jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej działającym na
terenie trzech województw (wielkopolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego)6.
Dworce autobusowe należące do PKS Ostrów Wielkopolski znajdują się na terenie miast:
Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrzeszowa, Kępna oraz Sycowa. Na dworcu w Ostrowie
pracuje dwóch dyspozytorów i dwóch dyżurnych ruchu. Wieloletni rozwój pozwolił na
stworzenie obecnego wizerunku firmy przewozowej, jednej z większych w Polsce7.
Wymieniony obszar trzech województw z siedmioma powiatami i trzydziestoma pięcioma
gminami, pokryty jest siecią regularnej pasażerskiej komunikacji międzymiastowej. Firma
zajmuje się również dalekobieżną komunikacją pasażerską oraz międzynarodowymi
przewozami pasażerskimi (nieregularnie) na terenie Europy dziewięcioma autokarami
spełniającymi wymogi unijne8.

6

Tamże
Tamże
8
Tamże
7

6

Fot. 2. Kierowca firmy PKS Ostrów Wielkopolski w latach 60. XX wieku.
Źródło: PKS Ostrów Wielkopolski (IX 2011) http://www.pks.ostrowwlkp.pl/index.php?action=historia
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3. Infrastruktura oraz budowa dworca

Dworzec PKS w Ostrowie Wielkopolskim ma całkowitą powierzchnię 1 287 m2.
ajwiększą część powierzchni dworca zajmuje płyta postojowa i drogi, bo aż 1

m 2.

Tereny wynajęte po dzierżawę zajmują ponad 0, ha, co stanowi prawie 1/3 powierzchni
dworca. Teren starego dworca oraz tereny zielone zajmują podobny obszar, bo ponad 2200
m2. Główny budynek dworca zajmuje tylko % opisywanego obszaru.

ieznaczną część

obszaru zajmują parkingi dla samochodów osobowych oraz wiata postojowa.
Tab. 1. Zagospodarowanie powierzchni terenu dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp.
we wrześniu 2013r.
Zajmowana powierzchnia terenu
Obiekt

[m2]

Budynek dworca

1050

Wiata postojowa

313

Parking dla samochodów

650

Tereny zielone

2375

Tereny wynajęte pod dzierżawę

5500

Płyta postojowa i drogi

7149

Teren starego dworca

2250

Łącznie

19287

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy geodezyjnej dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 200 r.
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Tereny zielone
Tereny wynajęte pod dzierżawę

29%

Płyta postojowa i drogi
Teren starego dworca

Ryc. 3. Udział poszczególnych obiektów w całkowitej powierzchni dworca w Ostrowie
Wielkopolskim w 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy geodezyjnej dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 200 r.
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Ryc. 4. Mapa dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp., 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy geodezyjnej i satelitarnej dworca autobusowego w Ostrowie
Wlkp. we wrześniu 2013 r.
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Obiekty na terenie dworca:
 Budynek dworca mieszczący jedną kasę biletową, poczekalnię z miejscami siedzącymi
dla podróżnych, punkt informacji o rozkładzie jazdy i regulaminie przewozu, wizualny
system informacji o przyjazdach i odjazdach autobusów, toalety dla podróżnych,
pomieszczenie odprawy kierowców wykonujących przewozy oraz pokój socjalny dla
kierowców. Budynek nie funkcjonuje w niedziele i święta9. Budynek ma dwie
kondygnacje. Drugie piętro nie funkcjonuje. W budynku dawniej prowadzono
działalność handlowo-usługową (fryzjer, kiosk, sklepy), lecz teraz pomieszczenia
pozostałe po tych działalnościach stoją puste. Posadzki w całym budynku są wykonane
z łomu marmurowego, lastrico i PCW. Pokrycie dachowe stanowią płyty PW -B-U210.

Fot. 3. Budynek dworca PKS w Ostrowie Wielkopolskim, 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne, 2013 r.

 Zadaszone 6 stanowisk odjazdowych, które są wyposażone w system informacji o
odjazdach autobusów z danego stanowiska w postaci tablic informacyjnych. Wiaty o
konstrukcji stalowej są pokryte blachą fałdowaną ocynkowaną11.

9

Uchwała nr 23/II/2013 Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.
Sp. z. o. o. z dnia 10 VI 2013 r.
10
Cugier W.: Notatka służbowa Biura Projektów Państwowej Komunikacji Samochodowej we Wrocławiu.
Ostrów Wlkp. 13 III 1 0 r.
11
Tamże

11

Fot. 4. Stanowiska autobusowe na dworcu PKS w Ostrowie Wlkp., 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne, 2013 r.

 Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz pojazdów ciężarowych klientów
korzystających z usług dworcowych12.

Fot. . Parking dla samochodów osobowych, 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne, 2013 r.

12

Uchwała nr 23/II/2013 Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.
Sp. z. o. o. z dnia 10 VI 2013 r.

12

 Utwardzony plac manewrowy razem ze stanowiskami przyjazdowymi w komunikacji
zagranicznej i krajowej oraz miejscami parkingowymi dla autobusów przewoźników
korzystających z dworca13. Nawierzchnia asfaltobetonowa placu jest wykonana na
podbudowie z tłucznia.

Fot. 6. Plac manewrowy na dworcu PKS w Ostrowie Wlkp., 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne, 2013 r.

13

Tamże

13

Ryc. 5. Warstwy nawierzchni placu manewrowego starego dworca
autobusowego w Ostrowie Wielkopolskim, 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne, 2013 r.

 Dwa tereny oddane pod wynajem: jeden asfaltowy plac w północno-zachodniej części
dworca wynajęty jako plac manewrowy dla szkoły jazdy oraz asfaltowy teren starego
dworca, który jest obecnie wynajmowany prywatnym przewoźnikom lokalnym
jeżdżącym głównie w kierunku Sulmierzyc i Mikstatu.

14

Fot. 7. Plac oddany pod wynajem na dworcu PKS w Ostrowie Wlkp., 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne, 2013 r.

Autobusy przyjeżdżające na dworzec mogą skorzystać z myjni samochodowej, stacji
benzynowej oraz stacji kontroli i obsługi pojazdów ciężarowych i autokarów przy siedzibie
PKS Ostrów Wielkopolski Sp. z. o. o. przy ul. Batorego 35 oddalonej o około 2 km od
dworca PKS14.

14

PKS Ostrów Wielkopolski (IX 2011) http://www.pks.ostrowwlkp.pl/index.php?action=stacja&sub=serwis
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4. Połączenia

Dworzec autobusowy w Ostrowie Wielkopolskim obsługuje 2 połącznia przychodzące i
połączeń wychodzących do 2 miejscowości w całej Polsce15.
Informacje dotyczące połączeń można uzyskać dzwoniąc na całodobową infolinię,
odwiedzając stronę internetową PKS Ostrów Wielkopolski, informacji może udzielić także
dyżurny ruchu na dworcu lub dział przewozów pasażerskich w siedzibie PKS Ostrów
Wlkp. przy ul. Batorego 35.
Dodatkowo w zależności od pory roku na dworcu są obsługiwane kursy przez autobusy
turystyczne następujących biur podróży: Agat, Sindbad, Orland i Sokół, jednak ich wyjazd
jest uzależniony od liczby chętnych. Firma PKS Ostrów Wielkopolski wykonuje
okazjonalnie kursy za granicę.16.

15

Rozkład przyjazdów i odjazdów z dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. ważny od 1 IX 2013 do 31 XII
2016 r.
16
Katalog reklamowy PKS Ostrów Wielkopolski, 2013 r.

16

Ryc. 6. Połączenia komunikacyjne z dworca autobusowego w Ostrowie Wielkopolskim
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013r.
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4.1. Kursy wewnątrz-wojewódzkie i międzywojewódzkie
Połączenia z dworca autobusowego w Ostrowie dzielą się na wewnątrz wojewódzkie oraz
międzywojewódzkie. Codziennie z dworca PKS w Ostrowie Wielkopolskim wyjeżdża
około

0 autobusów mających swoją destynację docelową na terenie województwa

wielkopolskiego,

co

stanowi

autobusowych, co stanowi

ponad

połowę

wszystkich

kursów.

połączeń

% wszystkich kursów, kończy swoją trasę poza granicami

województwa wielkopolskiego17.

47%

53%

Połączenia
wewnątrzwojewódzkie
Połączenia
międzywojewódzkie

Ryc. 7. Udział kursów wewnątrz- i międzywojewódzkich mających swój początek na
dworcu PKS w Ostrowie Wielkopolskim we wrześniu 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013 r.

Połączenia wewnątrz wojewódzkie
Połączenia autobusowe skupione są głównie w południowej części województwa, brak jest
ich natomiast w północnej części Wielkopolski. Kursy w obrębie województwa
wielkopolskiego są wykonywane do 1 miejscowości, głównie w granicach powiatów
ostrowskiego, ostrzeszowskiego, krotoszyńskiego oraz kępińskiego18. Duża liczba

17

Rozkład przyjazdów i odjazdów z dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. ważny od 1 IX 2013 do 31 XII
2016 r.
18
Tamże

18

połączeń wiąże się z niedużą odległością - są to powiaty sąsiadujące z miastem Ostrów
Wielkopolski. W ciągu dnia następuje migracja osób ze względu na pracę i naukę.

Ryc. 8. Sieć autobusowa powiatów krotoszyńskiego i ostrowskiego
Źródło: Zbiór map firmy PKS Ostrów Wielkopolski

Ryc. 9. Sieć autobusowa powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego
Źródło: Zbiór map firmy PKS Ostrów Wielkopolski

19

ajdalsze połączenie wewnątrz wojewódzkie jest w kierunku północno-wschodnim w
odległości ok. 3 km do miasta Turek, następnie na południe ( 6 km) do Kępna. 83 %
połączeń wewnątrz wojewódzkich stanowią kursy w odległości mniejszej niż 30 km.
ajwięcej jest ich do miejscowości Wielowieś, Sobótka i Odolanów19.

Ryc. 10. Połączenia wewnątrz wojewódzkie z dworca autobusowego w Ostrowie
Wielkopolskim
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013r.
19

Tamże
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Połączenia międzywojewódzkie
Połączenia z dworca autobusowego w Ostrowie Wielkopolskim są wykonywane do 2
miejscowości poza województwem wielkopolskim20.

ajwiększe zagęszczenie tych

miejscowości występuje wzdłuż linii brzegowej w województwie zachodniopomorskim, ze
względu dużą liczbę kurortów nadmorskich. Większa liczba kursów w tym kierunku
odbywa się w okresie letnim.

Ryc. 11. Połączenia międzywojewódzkie z dworca autobusowego w Ostrowie
Wielkopolskim
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013r.
20

Tamże
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ajwięcej codziennych przyjazdów na dworzec PKS w Ostrowie Wielkopolskim pochodzi
z województwa wielkopolskiego. Drugim z kolei województwem z 1

przyjazdami

dziennie jest województwo dolnośląskie, gdzie znaczną część przyjazdów stanowią kursy
z Wrocławia. Około

autobusów codziennie dociera do Ostrowa z województwa

zachodniopomorskiego.

a czwartym miejscu pod względem ilości przyjazdów na

dworzec PKS w Ostrowie jest województwo śląskie z liczbą
za nim z liczbą ok.

przyjazdów dziennie, zaraz

przyjazdów dziennie lokuje się województwo małopolskie. Z

województw podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz opolskiego na dworzec
PKS w Ostrowie nie przyjeżdża żaden autobus21.
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Ryc. 12. Liczba dziennych przyjazdów autobusów z poszczególnych województw na
dworzec PKS w Ostrowie Wlkp. w 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013 r.

ajwięcej autobusów codziennie wyjeżdża z dworca z miejscowością docelową na terenie
województwa wielkopolskiego. Aż 1
województwa dolnośląskiego, a

21

autobusów codziennie wyjeżdża w kierunku

w kierunku województwa śląskiego. W kierunku

Tamże
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województw podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz opolskiego z dworca
PKS w Ostrowie Wielkopolskim nie wyjeżdża żaden autobus22.
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Ryc. 13. Liczba autobusów wyjeżdzających dziennie do poszczególnych województw z
dworca PKS w Ostrowie Wlkp. w 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w
Ostrowie Wlkp. we wrześniu 2013 r.

4.2. Długość połączeń
Codziennie z dworca PKS w Ostrowie Wielkopolskim wykonywane są połączenia
dalekobieżne nawet do 493 km i krótkobieżne w obrębie województwa wielkopolskiego23.
ajdłuższe połączenie komunikacyjne obejmuje trasę na linii Ostrów Wielkopolski Kołobrzeg, jest to dystans ok.

3 km, a najkrótsze ma zaledwie 3 km i prowadzi między

ul. Dworcową a ul. Wrocławską na terenie Ostrowa Wielkopolskiego24.

22

Tamże
Tamże
24
Tamże
23

23

Średnia długość połączeń przyjeżdzających na dworzec wynosi ok. 169,82 km, a
wyjeżdżających z dworca jest niecałe
Dworzec obsługuje 2 przyjazdy i

km dłuższa.
odjazdów autobusowych w ciągu doby. Porównując

liczbę przyjazdów i odjazdów wg odległości, jest ona podobna w obu przypadkach,
ponieważ najwięcej jest kursów krótkobieżnych, które stanowią ok. 0%, a najmniej w
odległości od 100-3

km (od 2 do

kursów), czyli 16% połączeń. a drugim miejscu pod

względem ilości pokonywanych kilometrów są połącznia mieszczące się w granicach 0 km, łącznie jest to ok. 16 codziennych połączeń (15%), z czego większość to kursy na
trasie Wrocław- Ostrów Wielkopolski25. Można wnioskować, iż jest to uwarunkowane
położeniem Wrocławia jako najbliższego ośrodka akademickiego.

2

25

3.

Tamże

24

Odjazdy

Ryc. 14. Udział dziennych kursów przyjeżdżających i wyjeżdżających z dworca według
odległości we wrześniu 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013r.

4.3. Godziny przyjazdów i odjazdów autobusów
ajwięcej kursów z miejscowości w całej Polsce kończy się w godzinach rannych w
Ostrowie Wlkp., są to 3 kursy (3 % wszystkich przyjazdów). Jest to spowodowane
dużym napływem osób pracujących i uczących się w Ostrowie Wielkopolskim. Drugie
miejsce pod względem liczby dziennych przyjazdów zajmują 23 kursy w godzinach
popołudniowych stanowiące 1/

wszystkich przyjazdów. Wieczorem na dworzec

przyjeżdża tylko 1 autobusów (20%), a w nocy 1 (1 %).

ocne autobusy przyjeżdżają

głównie z miast turystycznych, takich jak Zakopane czy Kołobrzeg.
Autobusów wyjeżdżających z Ostrowa Wielkopolskiego jest najwięcej w godzinach
popołudniowych. Są to 3 kursy stanowiące 36% wszystkich odjazdów. Powodem tak
dużego udziału popołudniowych odjazdów z dworca jest duża liczba osób kończących
pracę w mieście i wracających do domu. W godzinach rannych z dworca wyjeżdżają 2
autobusy (2 %).

ocą z dworca wyjeżdża 20 autobusów (21%), większość z nich zmierza

w kierunku morza lub Tatr.

ocne wyjazdy z dworca, których jest 1 , stanowią 18%

wszystkich odjazdów.

25

Ryc. 15. Przyjazdy i odjazdy z dworca z uwzględnieniem pór dnia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013 r.

Dworzec autobusowy w Ostrowie Wielkopolskim przeżywa godziny szczytu od godz. 6.00
do godzi 9.00 rano oraz od godz. 13.00 do 16.00 po południu26. W tych samych godzinach
jest też możliwość największej liczby przesiadek, np. w godz. 1 .00-16.00 osoba, która
przyjechała na dworzec może się przesiąść do autobusu jadącego zarówno do Wielowsi,
jak i do Wrocławia. Takie godziny szczytu są spowodowane rannym dojazdem do Ostrowa
osób w celach zarobkowych i uczniów do szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych oraz
popołudniowym powrotem do pobliskich miejscowości.

ajmniejsza możliwość

przesiadek występuje w godzinach wieczornych i nocnych. Jest to uwarunkowane znacznie
mniejszą liczbą kursów o tej porze.
Na dworzec autobusowy w Ostrowie Wlkp. w ciągu całej doby przyjeżdżają autobusy.
ajwięcej, bo aż 10, przyjeżdża od godz. 7.00 do .00,

autobusów przyjeżdża od 14.00

do 1 .00, a od 6.00 do .00 rano. Żaden autobus nie przyjeżdża na dworzec między godz.
21.00 - 22.00, a tylko jeden autobus w godz. 12.00 - 13.0027.
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Ryc. 16. Średnia liczba codziennych przyjazdów na dworzec w poszczególnych godzinach
we wrześniu 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013 r.

Z dworca PKS w Ostrowie Wlkp. ajwięcej autobusów wyjeżdża od godz. 1 .00 do 16.00,
jest to aż 11 autobusów. 1 autobusów odjeżdża w godz. 13.00 - 15.00. Żaden autobus nie
wyjeżdża z dworca w godz. .00 - 10.00 oraz 22.00 - 23.0028.
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Ryc. 17. Średnia liczba codziennych odjazdów z dworca w poszczególnych godzinach we
wrześniu 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013 r.

4.4. Rodzaje kursów
Z dworca PKS w Ostrowie Wielkopolskim kursują autobusy zwykłe, przyspieszone oraz
pospieszne. Ponad 60% połączeń stanowią kursy zwykłe (60 przyjazdy i 63 odjazdy
dziennie). Tylko 1/3 połączeń stanowią kursy pospieszne (33 przyjazdy i 32 odjazdy).
Wśród tych kursów przeważają połączenia dalekobieżne29.
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Ryc. 18. Udział kursów zwykłych, pospiesznych i przyspieszonych we wrześniu 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013 r.

4.5. Stanowiska przyjazdów i odjazdów
Dworzec PKS w Ostrowie Wielkopolskim posiada wiatę, pod którą znajduje się 6
stanowisk odjazdowych.

a każde stanowisko przyjeżdża i odjeżdża średnio od

do 36

autobusów dziennie30.
ajwiększy udział w odbiorze i odprawie pasażerów z dworca ma stanowisko nr 1, z
liczbą ok. 3

połączeń dziennie, co stanowi odpowiednio 40% w ogólnej liczbie

codziennych odbiorów pasażerów i 38% wszystkich codziennych odpraw. Stanowisko nr 2
przyjmuje ok. 1 autobusów dziennie, co jest względnie dużą liczbą w porównaniu do
stanowisk nr

i 6, które przyjmują po 2% autobusów przyjeżdżających kolejno % i %

autobusów przyjeżdżających. Autobusy kończące swój kurs w liczbie ok. 2

(30%)

dziennie parkują na parkingu dla autobusów.
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Ryc. 19. Udział poszczególnych stanowisk w odbiorze przyjazdów we wrześniu 2013r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013r
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Stanowisko nr 5
Stanowisko nr 6

25%

Ryc. 20. Udział poszczególnych stanowisk w odprawie autobusów we wrześniu 2013r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013r.
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4.6. Kursy w święta
W Wigilię

owego Roku nie kursuje

przedstawia się sytuacja w Wigilię Bożego

% wszystkich połączeń.

iewiele lepiej

arodzenia, bo nie kursuje aż

% wszystkich

autobusów. O 1/3 połączeń jest mniej w Wielkanoc i Boże
drugi dzień Świąt Bożego

arodzenie. W

owy Rok,

arodzenia, Wielką Sobotę oraz Poniedziałek Wielkanocny nie

kursuje ok. 20% wszystkich połączeń.

ieznaczny procent połączeń nie kursuje w takie

święta jak m. in. Wszystkich Świętych czy Trzech Króli.

Boże Ciało
O ferii letnich
okres
02.01
20.06
02 i 03.05
Trzech Króli
01, 10 i 11.11
27.12
Poniedziałek Wielkanocny
Wielka Sobota
Drugi dzień świąt Bożego arodzenia
Nowy Rok
Boże arodzenie
Wielkanoc
Wigilia Bożego arodzenia
Wigilia Nowego Roku
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Ryc. 21. Udział połączeń nie kursujących w poszczególne święta we wrześniu 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013r.
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4.7. Firmy transportowe
Z dworca PKS w Ostrowie Wielkopolskim odjeżdża codziennie najwięcej autobusów
firmy PKS Ostrów Wielkopolski Sp. z. o. o., jest to ok. 56 pojazdów. Drugie miejsce w
zestawieniu zajmuje PKS Turek S.A. z liczbą ok.

odjazdów z ostrowskiego dworca.

astępnie Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp. z. o. o. i PKS w Kaliszu Sp. z. o. o. z liczbą
odjazdów dziennie każde. Kolejne firmy wymienione w tabeli posiadają maksymalnie 2
autobusy codziennie przejeżdżające przez ostrowski dworzec. Z analizy danych wynika, że
ok. 60% kursów z dworca stanowią kursy wykonywane przez PKS Ostrów Wielkopolski
Sp. z. o. o., co daje tej firmie miano głównego przewoźnika dworca.
Tab. 4. Liczba odjazdów dziennie wg poszczególnych firm we wrześniu w 2013 r.

[%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. we
wrześniu 2013r.
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5. Tabor samochodowy
Na podstawie danych możliwe jest opisanie tylko autobusów będących własnością PKS
Ostrów Wielkopolskim Sp. z. o. o. z siedzibą w Ostrowie. Firma dysponuje 96 autobusami
marek.

ajwięcej autobusów jest firmy Autosan. Autobusy te dysponują 0 miejscami

siedzącymi i 12 stojącymi. Pojazdy marki Iveco zostało zakupione w 2001 roku, ich
zdolności przewozowe są znacznie mniejsze i mogą przetransportować od 2 osób do 3
(w tym 20 miejsc stojących). Autobusy marki Setra posiadają średnio

0 miejsc

siedzących.

osób (54

ajwiększe są autobusy firmy MA , są zdolne przewieźć aż

miejsca siedzące i

stojące). Są też pojedyncze autobusy firm Jelcz, Mercedes, Solbus,

Renault oraz Ikarus, które są zdolne przewieźć od

do

osób (w tym miejsca siedzące i

stojące)31.

Tab. 5. Liczba autobusów PKS Ostrów Wielkopolski przypadająca na Ostrów
Wielkopolski wg poszczególnych marek we wrześniu w 2013 r.

Marka

Liczba
autobusów

Autosan

13

Iveco

9

Setra

7

Man

4

Jelcz

2

Mercedes

1

Solbus

3

Renault

1

Ikarus

1

Łącznie

41

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykazu autobusów PKS Ostrów Wielkopolski, stan na dzień
16.09.2013 r.
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Wykaz autobusów PKS – Ostrów Wielkopolski. Stan na dzień 16 IX 2013 r.
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Fot. 8. Autobus PKS Ostrów Wielkopolski (Setra 315 GT-HD)
Źródło:http://www.fotogaleria.xis.katowice.pl/script/foto3.php?foto=12334&producent=SETRA&identyfikat
or_grupy=set&tryb=3&zm1=76 (24 II 2010 r.)

Spośród autobusów PKS Ostrów najmłodsze są 3 autobusy firmy Solbus typu C 10,5, a
najstarszy jest Mercedes 0 30332.
Średnia dopuszczalna wielkość ładunku wszystkich autobusów PKS Ostrów Wielkopolski
z siedzibą w Ostrowie to 5509 kg. Najmniej obciążony jest autobus Iveco 59E12THESI33.
Średnia pojemność bagażników wszystkich autobusów PKS Ostrów Wielkopolski z
siedzibą w Ostrowie to 4,6 m3.

ajwiększą pojemność ma autobus Setra 315 GT-HD, a

najmniejszą autobus Iveco 59E12THESI34.
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Średnia ilość miejsc przypadająca na autobus PKS Ostrów Wielkopolski z siedzibą w
Ostrowie to

6 miejsc, w tym

3 siedzących i 13 stojących. Łączna ilość miejsc w

autobusach PKS Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Ostrowie to 22 0 miejsc, w tym 1
miejsc siedzących ( 6%) i

2 miejsc stojących (2 %)35.

24%

Miejsca stojące
Miejsca siedzące

76%

Ryc. 22. Miejsca siedzące i stojące w autobusach PKS Ostrów Wielkopolski w 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykazu autobusów PKS Ostrów Wielkopolski, stan na dzień
16.09.2013 r.
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Autobusy PKS Ostrów wyjeżdżające z dworca autobusowego w Ostrowie posiadają w
małym stopniu takie udogodnienia jak video czy klimatyzacja. Wśród 1 autobusów PKS
Ostrów Wielkopolski tylko

z nich posiada klimatyzację 36. Są to autobusy Iveco

CACCIAMAL I65C, Iveco 59E12THESI, Setra 315GT-HD, Setra S215HR, Man A01 oraz
3 autobusy Solbus C 10,5. Jest to ok. 20% wszystkich autobusów PKS Ostrów
wyjeżdżających z dworca autobusowego w Ostrowie Wlkp. Dwa autobusy PKS Ostrów
posiadają toalety. Kilka autobusów (m.in. Solbus, Setra) posiada odtwarzacze video.

20%

Autobusy klimatyzowane
Autobusy bez klimatyzacji

80%

Ryc. 23. Klimatyzacja w autobusach PKS Ostrów Wlkp.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykazu autobusów PKS Ostrów Wielkopolski, stan na dzień
16.09.2013 r.
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6. Liczba osób korzystających z dworca
a podstawie średniej liczby miejsc w autobusach PKS Ostrów Wielkopolski i średniej
liczby codziennych wyjazdów z dworca obliczono, iż przez dworzec może przejeżdżać
320 osób dziennie37.
Z relacji dyżurnej ruchu wiadomo, że codziennie do autobusów podjeżdżających na
dworzec wsiada od 300 do 400 osób.

ajwięcej osób wsiada do autobusów PKS Ostrów

Wielkopolski jeżdżących na terenie województwa wielkopolskiego. Do autobusów
jadących do dalekich miejscowości wsiada najmniej osób, np. do Mrzeżyna o 23.3 ,
Pobierowa o 23.2 oraz Bielsko Białej o 03.20. Spośród kursów międzywojewódzkich
znaczna liczba osób wsiada do autobusów jadących w kierunku Wrocławia38.
Liczba pasażerów zmienia się także w zależności od terminu wyjazdu.
pasażerów korzysta z dworca nocą, a najwięcej w godzinach rannych (do

ajmniej
.00) i

popołudniowych (1 .30). Mniejsza liczba osób przejeżdża przez dworzec w okresie
wakacji oraz ferii zimowych. W dni robocze liczba osób korzystających z dworca jest
znacznie większa niż w soboty i niedziele.

ajwięcej osób korzysta z dworca w

poniedziałki i piątki. Przed świętami jest znacznie większa liczba osób przyjeżdżających,
co też odzwierciedla się w dużej liczbie odjeżdżających w pierwszym dniu po świętach.
Taka sytuacja jest spowodowana dużą liczbą osób studiujących i pracujących w większych
aglomeracjach miejskich.
Ze względu na trasę i termin połączeń można zauważyć tendencję, iż więcej osób korzysta
z połączeń dworca PKS w Ostrowie w kierunku południowym do Zakopanego, Krynicy
Zdrój, Jeleniej Góry i w kierunku miasta Świeradów Zdrój. Latem więcej osób wybiera się
w kierunku północnym. Te kursy zazwyczaj odbywają się w godzinach nocnych i są do
następujących nadmorskich miejscowości: Pobierowo, Mrzeżyno, Dźwirzyno, Kołobrzeg,
Koszalin, Darłówko, Łeba i Giżycko39.
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Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy i wykazu autobusów PKS Ostrów Wlkp. we wrześniu
2013 r.
38
a podstawie własnych obserwacji we wrześniu 2013 r.
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