
 

Aktualizacja: 17 stycznia 2017 

Kolegium Zarządów Regionu Capitol 

Uaktualniony Plan Udziału Społeczeństwa 
 

Przyłącz się! 

Zapraszamy do udziału w jednym ze zbliżających się spotkań, aby przedyskutować jak Kolegium Zarządów 

Regionu Capitol (CRCOG) angażuje społeczeństwo w wysiłki planu rozwoju regionu miasta Hartford. 

 

Plan Udziału Społeczeństwa opisuje cele organizacji CRCOG, jej zasady działania i przyjęte procedury, aby 

zapewnić wszystkim członkom społeczeństwa dostęp do informacji oraz możliwość uczestnictwa w procesie 

planowania rozwoju transportu w regionie miasta Hartford. Plan Udziału Społeczeństwa poprzez organizację 

CRCOG był ostatnio uaktualniony w 2007 roku, a niniejsze poprawki biorą pod uwagę obowiązujące obecnie 

praktyki i wymogi federalne. 

 

Te spotkania dają szansę, by zapoznać się z planem, zadać pytania i wyrazić swoją opinię. Każde spotkanie 

będzie zawierać krótką prezentację, która zostanie wygłoszona o godz. 17:30. Członkowie zespołów 

badawczych będą dostępni przed i po prezentacji, aby przedyskutować plan i odpowiedzieć na pytania. 

 

Spotkania otwarte 

Wtorek, 24 stycznia 2017 – Biblioteka Publiczna w New Britain 
16:30 – 18:30 

Sala Spotkań 

20 High Street, New Britain (korekta) 

(Termin rezerwowy na wypadek dużego śniegu: czwartek, 2 lutego 2017, 16:30 – 18:30) 

Czwartek, 26 stycznia 2017 – Biblioteka Publiczna w Hartford 
16:30 – 18:30 

Centrum Kultury Współczesnej – w centrum miasta 

500 Main Street, Hartford 

(Termin rezerwowy na wypadek dużego śniegu: środa, 1 lutego 2017, 16:30 – 18:30) 
 

Aby zapoznać się z wersją roboczą Planu Udziału Społeczeństwa, prosimy odwiedzić stronę www.crcog.org. 

Opinie mogą być wyrażane podczas spotkań, przez e-mail lub drogą pocztową. Wersje papierowe Planu Udziału 

Społeczeństwa są dostępne do wglądu w Bibliotece Publicznej w centrum miasta Hartford, w Bibliotece 

Publicznej w New Britain oraz na życzenie. Kontakt: Cara Radzins, w siedzibie CRCOG, 241 Main Street, Hartford, 

CT 06106, cradzins@crcog.org, tel. phone: (860) 522-2217 x233, faks: 860-724-1274 

 

CRCOG nie dyskryminuje ze względu na niepełnosprawność fizyczną. Miejsca, w których prowadzone są 
spotkania, są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (ADA). Osoby, które 
potrzebują innej pomocy lub pomocy językowej prosimy o skontaktowanie się z Panią Anną Mariotti pod 
numerem tel. 860-815-9426 co najmniej na pięć dni roboczych  przed spotkaniem. 

http://www.crcog.org/
mailto:cradzins@crcog.org

