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Badanie nad szlakiem zamykającym lukę potrwa 18 miesięcy.
Do tej pory zespół badania zakończył zbieranie danych
i zaczyna przyglądać się ewentualnym alternatywnym
połączeniom umożliwiającym zamknięcie luki przez
Plainville do New Britain, aby uzyskać połączenie ze stacją
CTfastrak. W lipcu zespół zwrócił się do społeczności i
zorganizował spotkania grupy fokusowej, aby wysłuchać
opinii dotyczących projektu i dowiedzieć się, jak członkowie
społeczności wyobrażają ją sobie w przyszłości.

HARMONOGRAM
PROJEKTU

W dniach 26-27 lipca odbyły się dwie sesje grup
fokusowych w obu społecznościach Plainville i New
Britain, w których uczestniczyło 35 osób z różnych grup
interesariuszy, dzieląc się swoją wiedzą i pomysłami!
Teraz zespół musi zająć się przygotowaniem dokumentu
dotyczącego istniejących warunków i zebraniem od
społeczności dalszych opinii na temat badania. Na początku
października odbędzie się seria warsztatów opartych na
współpracy i zależy nam na Państwa opiniach.

PAŹDZIERNIK 2016

STYCZEŃ 2017

SIERPIEŃ 2017

Warsztaty oparte na
współpracy i dotyczące
planowania

Warsztaty oparte na
współpracy i dotyczące
planowania

Publiczne spotkanie
informacyjne

Alternatywne
połączenia szlaku

Dopracowanie planów
dotyczących połączenia
szlaku

Alternatywy dla szlaku

Inne sposoby na zaangażowanie się
Nasza pierwsza ankieta została wydana w połowie lipca
w trzech językach; angielskim, hiszpańskim i polskim. Do
tej pory ankietę wypełniło ponad 680 osób, informując
nasz zespół o tym, gdzie i jak często korzystają ze szlaków,
autobusów!
Bylibyśmy zachwyceni, gdyby wzięli Państwo udział
w jednym ze spotkań i porozmawiali z nami osobiście.
Rozumiemy jednak, że są Państwo zajęci i bezpośrednie
spotkanie może być trudne do zrealizowania. Jeśli nie będą
Państwo mogli wziąć udziału w nadchodzącym spotkaniu,
prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej
www.gapclosurestudy.com i kliknięcie opcji „Participate”
(Udział).

Na tej stronie znajdą Państwo miejsce na wpisanie swoich
pytań i zarejestrowanie się do otrzymywania aktualizacji
(„Submit your questions and sign-up for updates”). Będzie
tam również można wypełnić dwie (2) ankiety, które
pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa społeczność i
dowiedzieć się:
› Czy członkowie Państwa społeczności jeżdżą na rowerach
i chodzą pieszo?
› Dokąd chodzą?
› Co jest głównym powodem jeżdżenia na rowerze i
chodzenia pieszo wśród członków społeczności?
› Z jakiego rodzaju udogodnień rowerowych i dla pieszych
chcieliby Państwo korzystać?

Aby dowiedzieć się więcej na temat badania i dotychczasowych postępów
prac, prosimy odwiedzić: www.gapclosurestudy.com.
W sprawie informacji, których nie można znaleźć na stronie proszę
skontaktować się z:
Timothy Malone
Capitol Region Council of Goverments
tmalone@crcog.org | (860) 522-2217 x224

Publiczne spotkanie informacyjne - lipiec 2016

Zachęcamy do zaangażowania się
w zamknięcie luki!
GAP Closure Trail Study
Badanie koncentruje się na ocenie potencjalnych połączeń
szlaku Farmington Canal Heritage Trail (FCHT) poprzez
Southington (na północ od West Queen Street) i Plainville
do linii miejskiej Farmington, z połączeniem do szlaku
rowerowego w New Britain oraz stacji CTfastrak.
FCHT to wielofunkcyjny szlak o długości 84 mil ciągnący
się od New Haven, Connecticut, do Northampton,
Massachusetts. Większość szlaku została ukończona,
istnieje jednak nadal znaczna luka pomiędzy Plainville a
Southington. Aby zwiększyć łączność i mobilność, zespół
badania będzie kontaktował się z szerszą społecznością,
aby lepiej zrozumieć, gdzie ludzie chcieliby się dostać
i jak powinien wyglądać szlak przechodzący przez ich
społeczność.

NAJBLIŻSZE
SPOTKANIA

Czy chciał(a)by Pan(i) mieć jeszcze inne
opcje podróżowania po mieście niż tylko
samochodem? Jak wolał(a)by Pan(i)
poruszać się po swojej okolicy? Którędy
Pana(-i) zdaniem powinien przebiegać szlak?
Wszystkie z tych pytań są ważne i zależy nam na Państwa
opinii. Państwa informacje będą miały wpływ na sposób
wykorzystania szlaku i jego lokalizację. Uważamy, że jest to
ważny krok w stworzeniu atrakcyjnego szlaku, który będzie
promować witalność ekonomiczną i społeczną.
Zachęcamy do udziału w jednym z naszych spotkań,
podczas których będą Państwo mogli porozmawiać z
przedstawicielami zespołu projektowego.
Bardzo zależy nam na Państwa opiniach!

Plainville

New Britain

Findings

3 października 2016 | 17:00-20:00

4 października 2016 | 17:30-20:30

6 października 2016 | 18:00-19:00

Plainville Public Library

New Britain Public Library

New Britain City Hall, Rm 504

56 East Main Street, Plainville

20 High Street, New Britain

27 West Main St., New Britain

Objazd
Objazd przeprowadzony w dniu 28 lipca z
przedstawicielami z New Britain i Plainville polegał
na objeździe społeczności na rowerach z Zespołem
Badania. Pozwoliło to lokalnym liderom badania na
interakcję z Zespołem Badania w swojej społeczności
i na bezpośrednie omówienie badania pod kątem
rzeczywistych problemów życiowych. Mimo, że był
to gorący dzień, wszyscy skorzystali na możliwości
rozmowy pomiędzy członkami społeczności.

