
 Miejsce, gdzie łączą się życie, praca i zabawa.  |  Grudień 2018 - Luty 2019 

Nowości Wydawnicze: Książki 

AHORA EN ESPAÑOL.  
Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea. 

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 

Zimowe Czytanie  
dla Wszystkich Grup Wiekowych 

1 grudz.  - 31 stycz.   
Zatrzymaj się w pokoju Ferrentino w sobotę, 1 grudnia, aby zapisać się 

na nasz program czytania w zimie, zjeść ciasteczka i zrobić zdjęcie na 
naszym świątecznym stoisku! Jest to wyzwanie dla każdego-czytanie od 
niemowląt do osób dorosłych!  

Dla dzieci, zarejestrować się i uzyskać czytania dziennika / karty bingo, 
aby śledzić swoje postępy. Zakończyć cel dla swojej grupy wiekowej i 
otrzymać małą paczkę nagrodami dla wszystkich ciężkiej pracy. Kontynuuj 
czytanie, aby wygrać niesamowite kosze z loteriami!  

Dla dorosłych, wybierz dziennik czytania i zdobądź nagrodę po 
zakończeniu pierwszego wpisu. Dla każdego dodatkowego wejścia 
zostanie wprowadzony do wygrania 50 dolarów karty Visa prezent! 

Nie da rady 1 grudnia? Zarejestruj się w każdej chwili przed 31 stycznia i 
nagradzać się z książką! 

Patrząc w Przeszłość  
i Patrzeć w Przyszłość 

Twoja biblioteka jest poświęcona dostarczaniu programów 
edukacyjnych i innowacyjnych, popularnych materiałów, możli-

wości nauki, miejsca do spełnienia i 
nauki, pomocy domowej, szkoleń tech-
nologicznych i dostępu do możliwości. 

W tym roku jesteśmy dumni z tego 

zakończyliśmy poważny remont nasze-
go pokoju programowego dla dzieci i 
młodzieży (Imaginarium pokoju), 
współpracował z BCS, Inc. nad organi-
zacją programów praktyk produk-

cyjnych, opracował stypendium dla wolontariuszy wraz ze 
Przyjaciółmi Biblioteki, 

i nadal mają dobrą zabawę w wydarzeniach Elmwood Park, a 
także tworzenie specjalnych możliwości programowania i kolekc-
jonowania dzięki AgeOptions, grupie wsparcia dla starszych osób. 
Nasza druga doroczna zbiórka pieniędzy, Savor the ‘70s, była 
wielkim sukcesem i zapewni fundusze na powierzchnie 
zewnętrzne i inne projekty wyznaczone przez Radę Powierniczą. 

Na horyzoncie pojawia się projekt przeprojektowania lobby i chęt-
nie podzielimy się z Wami tym ulepszeniem budynku. Prace mają 
rozpocząć się na początku marca i obejmują Holu biblioteki, re-
cepcja i nowe przekąski. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili 
czas na wypełnienie ankiety dotyczącej miejsca na przekąskę. 
Więcej informacji będzie dostępnych na Facebooku i naszym e-
biuletynu. Finansowanie tego projektu zostało przekazane z Illi-
nois State Library, departamentu Urzędu Sekretarza Stanu, przy 
użyciu Funduszy Grantu Budowlanego Live & Learn. Bardzo doce-
niamy wsparcie naszych mieszkańców, Wielkiego Korytarza Izby 
Handlowej i lokalnych partnerów biznesowych, Wioskę i 
koordynatorów wydarzeń, nasze szkoły i wszystkich, którzy 
pomagają nam w służbie społeczności. 

Aby dowiedzieć się więcej o aktualnych ofertach Biblioteki lub 
sugestiach, rozważ możliwość pójścia na przekąskę i porozmawi-
ania z dyrektorem biblioteki i wicedyrektor, 15 stycznia od godz. 
lub 21 lutego od 18:00-19:00. 

Sezon Rozdawania 
Biblioteka jest dumna, że po raz kolejny oferuje wiele sposobów wspierania 

dobrych przyczyn i pomocy potrzebującym w tym sezonie świątecznym. 

Sprawdź w tym numerze, by dowiedzieć się więcej o tej zimy. 
 

Adopt-A-Kid Holiday Giving / Zaadoptuj Dziecko Na Świąteczny Prezent 

Będziemy stroną kolekcjonerską w imieniu Cornerstone Community 
Outreach, która zapewnia schronienie i usługi dla rodzin doświadczających 
bezdomności. Tagi upominkowe będą dostępne w naszym lobby od 
połowy listopada, a zapakowane prezenty powinny zostać dostarczone do 
Biblioteki przed czwartkiem, 6 grudnia. 
 

Kiwanis Świąteczny Bazar / Kiwanis Holiday Bazaar •  
Sob., 1 grudz. • Parks & Rec Center/Parki i Centrum Rekreacyjne 
Parki i Centrum Rekreacyjne będzie gospodarzem drugiego dorocznego 
pokazu rękodzieła. Odwiedź sprzedawców i zatrzymaj się przy stole Rady 
Młodych Dorosłych Biblioteki na gorącą czekoladę, kawę, napoje 
gazowane i artykuły na lunch. 
 

Charytatywna Wyprzedaż Kwiatów / Charity Flower Sale 
12 i 13 luty • 15:30-20:30  
Rada Młodych Dorosłych w Bibliotece będzie sprzedawać róże na 
Walentynki, aby zebrać pieniądze na Ligę Opieki nad Zwierzętami w Oak 
Park. Przynieś uśmiech na czyjąś twarz i wspieraj wspaniałą sprawę. 
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Komputery i Technologia 
Excel 2010* 

Podstawy: Śro., 5 grudz. • 19-20:30 
Pośredni: Pon., 7 stycz. • 19-20:30 
Zaawansowane: Śro, 13 luty • 19-20:30 

Bibliotekarz jest tutaj: Media 

Społecznościowe 
Pon., 10 grudz. • 19-20:30 
Zadaj ogólne pytania dotyczące korzystania z mediów 
społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram. 

Journey through Gmail* / Podróż przez 
Gmaila * Cz, 20 grudz. • 19-20:30 

Dowiedz się więcej o Gmailu i poznaj powiązane usługi, 
takie jak Kalendarz Google i Dysk Google. 

Library On the Go / Biblioteka w Podróży 

Cz, 17 grudz. • 19-20:30 
Zapoznaj się z dostępnymi do pobrania opcjami książek 
elektronicznych i audiobooków dostępnymi z kartą 
biblioteczną Elmwood Park. 

Word: Basics* / Podstawy w Microsoft Word*  
Wed., 23 grudz. • 19-20:30 

Introduction to Social Media: Instagram* / 
Wprowadzenie do: Instagram * 
Cz., 7 luty • 19-20:30 

Ancestry.com Library Edition*  
Pon., 25 luty • 19-20:30 

Gry i Fitness 

Chair Yoga* / Joga Krzesło* 

Pon. •  3, 10 grudz. | 14, 28 stycz.| 11, 25 luty • 13:00-14:00 
Przynieś matę do jogi i butelkę z wodą na tę delikatną sesję 
ćwiczeń. 

Trivia Night / Trivia Noc 

Wt. •  29 stycz.| 26 Luty • 19:00-21:00 
Zabierz drużynę składającą się z maksymalnie czterech osób 
na Grill Russella, aby spędzić wieczór pełen wrażeń, wyzy-
wających ciekawostek i nagród.  Sprawdź naszą stronę na Fa-
cebooku w dniu programu, aby zobaczyć pytanie premiowe! 

Popołudniowe Przedstawienie Filmowe  

Środowy film Matinees • 13:30 

Oglądaj popularne nowe wydania. Pyszny popcorn pod 
warunkiem. 

Miłośnicy filmu piątek • 13:30 

Ciesz się starszymi filmami opartymi na miesięcznym motywie. 

19 Luty 15 stycz. 18 grudz. 
Popołudnie Wieczór Popołudnie Wieczór Wieczór Popołudnie 

Wtorkowe Dyskusje Książkowe 
Każda książka będzie dostępna w biurze usług dorosłych około cztery tygodnie przed 
dyskusji. Popołudniowe Dyskusje: 13:30-15:00 | Wieczorne Dyskusje: 19:00-20:30 

Wyróżnione Głośniki i Wydarzenia 

Scrumptious Soup* / Pyszne Zupa 

Śr., 16 stycz.• 19:00-20:00  
Rozgrzej się z A-theme Catering i skosztuj pysznych zupe warzywnych i 
ziołowych! Program ten jest hojnie sponsorowany przez Przyjaciół Biblioteki. 

 

Knit/Crochet-a-thon* / Dzianina/Szydełko* 
Sob., 2 luty • 9:30  - 17:00 
Zarejestruj się, aby pomóc nam robić na drutach lub 
szydełka kapelusze, koce dla dzieci lub kwadraty, aby 
przekazać darowiznę Knots of Love i Warm Up America. 
Knots of Love zapewnia koce dla niemowląt w NICU i 
czapkach dla pacjentów z rakiem. Warm Up America zbiera 
kwadraty w koce i dostarcza je potrzebującym. Dostarczymy 
przędzę i igły dziewiarskie / szydełkowe lub przyniesiemy 
własne, jeśli wolisz. Poczęstunek zostanie dostarczony w 
celu zasilenia naszych uczestników. 

 

Canvas & Coffee* / Malarstwo i Kawa* 
Cz., 28 luty • 13:00-15:00 

Dołącz do Andrei Reyes, aby poprowadzić zajęcia z farbą i rozgrzej trochę 
gorącej kawy. 
 

Żywność i Rękodzieło 

DIY: Holiday Handmade* / Zrób to Sam: Święta Ręcznie* 
Wt, 4 grudz. • 18:30-20:30  
Zaskocz rodzinę i przyjaciół w te wakacje z serdecznymi prezentami 
wykonanymi przez Ciebie przy użyciu naszych materiałów rzemieślniczych! 
Dostarczymy pomysłów, ale zachęcamy do tego, aby Twoja inspiracja Cię 
poprowadziła. 

Cookie Decorating* / Dekorowanie ciasteczek* 
Thurs., 6 grudz. • 18:30-20:15  -Rejestracja się kończy 4 grudz. - 
Udekoruj ciasteczka, aby je zjeść lub rozdawać. Ciesz się filmem Elf i ciepłymi 
napojami podczas dekorowania. 

Eat & Make* / Jedz i Rób* - Rejestracja kończy się na 3 dni przed 

programem- Sob. • 15 grudz. | 26 stycz. | 23 luty • 14:00-16:00 
   15 grudz: Buttermints i malowane drewniane miski 
   26 stycz.: Pesto z serem pesto i świece sojowe 
   23 luty: Czerwone aksamitne białe czekoladowe ciasteczka i etykiety bagażu 

Pizza, Pizza!* 
Śr., 30 stycz. • 18:30-20:30 - Rejestracja się kończy 28 stycz. - 
Pomóż nam zrobić pizzę, a potem pomóż nam zjeść pizzę podczas oglądania 
filmu Mystic Pizza! 

Chocolate Truffle Decorating* / Czekoladowe Trufle 

Dekorowanie *  Wt. 12 luty • 18:30-20:30 - Rejestracja się kończy 10 luty 

Udekoruj czekoladowe trufle, aby je zjeść lub podzielić się nimi. Oglądaj Dirty 
Dancing przy dekorowaniu. 



Programy i Wydarzenia Dla Nastolatków (Klasy 6-12, Jeśli nie zapisano inaczej) 

Programy i Wydarzenia Dla Dzieci Starszych  
(Klasy 3-6, Jeśli nie zapisano inaczej) 

Young Adult Council* / Rada Młodych Dorosłych* 
Klasy 7-12 • 13 grudz. | 10 stycz. | 14 luty • 19-20:30  
Dołącz do grupy wolontariuszy Biblioteki, aby zdobyć godziny pracy, 

zbierać pieniądze na lokalne organizacje charytatywne, bawić się i zos-
tać zakwalifikowanym do nowego stypendium Przyjaciół Biblioteki! 

Teen Movie: Kin / Film Dla Nastolatków: Kin 
Klasy 7-12 • cz. 24 stycz. • 18:30-20:30  
Popcorn i lemoniada będą podawane, ale przynieś własne 
przekąski bez orzeszków ziemnych. 

Rozrywka i Gry 

Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh! 
Wieki 10-18 • w każdą środę • 16:00-18:00 

Gamerz / Gracz 
Cz. •  6 i 27 grudz. | 3 i 31 stycz. | 28 luty • 18-20:30  

Wpadnij, aby zagrać w ulubioną grę online (Minecraft, Fortnite, World of 
Warcraft, League of Legends itp.). 

Fortnite Club* / Klub Fortnite* 
Klasy 4-12 • pon. • 10 grudz. | 14 i 28 stycz. | 4 i 18 luty • 16:00-17:30  

Dungeons & Dragons / Lochy i Smoki 
Klasy 7-12 • cz. • 20 grudz.| 17 stycz. | 21 luty • 17:30-20:30 

Programy Kulinarne i Rzemieślnicze 

Gingerbread Houses* / Domy z Piernika* 
Śr., 12 grudz. • 18:30-20:30 
Zrób pyszny zimowy domek z piernika! 

Cookies and Canvas* / Ciasteczka i Płótno*  
Cz., 3 stycz. • 15:30-16:30  
Ciesz się przekąskami i lekcją malowania od 
profesjonalnego artysty, Andrei. Przynieś do 
domu swoje własne dzieło sztuki! 

Embroidery Club* / Klub Haftów* 
Klasy 3-12 • cz., 17 stycz. • 16:00-17:00 
Dowiedz się, jak wyhaftować ten zabawny i pouczający program. 

Pancake Wars* / Wojny z Naleśnikami* 
Pon., 18 luty • 14:00-15:00 
Podobnie jak telewizyjny show kulinarny, Beat Bobby Flay, to Twoja 
szansa na pokonanie Kim! Stwórz drużynę złożoną z dwóch osób i 
utwórz potrawę naleśnikową, by zadziwić sędziów i pokonać naszego 
bibliotekarza, Kim. Zwycięzcy otrzymają nagrody! 

Self-Portraits* / Autoportrety* 
Klasy 7-12 •  Wt., 19 luty • 16:00-17:00 

Rozrywka i Gry 

Chess Club*/Klub Szachowy*    
Pon. • 3 grudz. | 7 stycz. | 11 luty • 16:00-17:15 

Fortnite Club*/Klub Fortnite* 
Klasy 4-12 • pon. • 10 grudz. | 14 i 28 stycz. | 4 i 18 luty • 16:00-17:30 

Pokémon League*/Liga Pokémonów* 
Klasy 1-6 •  17 grudz. | 14 stycz. | 21 luty • 16:00-18:00 

MidKid Read: Book Club* /  
Dzieci Starszych czytają: Klub Książki* 
Odbierz egzemplarz na biurku dla dzieci i nastolatków.  
Śr. • 16:00-16:45 

  30 stycz. • Wish/Życzenie przez Barbara O’Connor 

  27 luty • The Unicorn in the Barn /Jednorożec w Stodole 
     przez Jacqueline K. Ogburn 

Meet the Artist* / Poznaj artystę* 

Śr. • 16:00-17:30 
Przeglądaj różnych artystów i stwórz 
własną wersję arcydzieła artysty.  

19 grudz.: Basquiat 
23 stycz.: Lichtenstein 
20 luty: Klimt 

Jedzenie i Rękodzieło 

Cookies and Canvas* / Ciasteczka i Płótno* 
(Rejestracja rozpoczyna się 1 grudnia) 
Cz., 3 stycz. • 14:00-15:00 
Ciesz się przekąskami i lekcją malowania od 
profesjonalnego artysty, Andrei. Przynieś do 

domu swoje własne dzieło sztuki! 

Watercolors* / Akwarele* 
Śr., 9 stycz. • 16:00-17:00 

Embroidery Club* / Haft 
Klasy 3-12 • Cz., 17 stycz. • 16:00-17:00 
Dowiedz się, jak wyhaftować ten zabawny i pouczający program. 

Self-Portraits* / Autoportrety* 
Wt, 12 luty • 16:00-17:30 

Pancake Wars* / Wojny z Naleśnikami* 
Pon., 18 luty • 12:00-13:00 
Podobnie jak telewizyjny show kulinarny, Beat Bobby Flay, to 
Twoja szansa na pokonanie Kim! Stwórz drużynę złożoną z dwóch 
osób i utwórz potrawę naleśnikową, by zadziwić sędziów i pokonać 
naszego bibliotekarza, Kim. Zwycięzcy otrzymają nagrody! 

How to Train Your Dragon Party /  
Jak Wytresować Smoczą Imprezę 
Pon., 25 luty • 16:00-17:30 
Trzeci i ostatni film “Jak Wytresować Smoka: Ukryty Świat" pojawia się w 
kinach w lutym. Przyjdź świętować czkawkę, bezzębny i nowy film z 
rzemiosłem, grami i jedzeniem wikingów i smoków. 

Homework 911 / Zadanie Domowe 911 
Klasy K-6 • Wt. i Cz. • 4-6 grudz. i 8 stycz. 8 - 28 luty • 16:00-18:00  
Czy zadanie sprawiły, że jesteś zdezorientowany i trochę sfrustrowany? Przynieś swoje zadanie do biblioteki! Certyfikowani 
nauczyciele będą współpracować ze studentami w grupach lub jeden-na-jeden, na co pozwala czas i przestrze. 
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For more program information visit elmwoodparklibrary.org  

Klasy Techniczne Dla Nastolatki i Starsze Dzieci : Projekt Następnej Generacji 

Finansowanie tego projektu dotacji zostało przyznane przez Instytut Muzeum 
i Usług Bibliotecznych USA Sekretarzowi Stanu / Bibliotece Stanowej Illinois 

zgodnie z przepisami Ustawy o Usługach i Technologii Bibliotek (LSTA). 

Photoshop Cut Up* / (Klasa 2-częściowa) 

Klasy 4-12 • 29 i 31 stycz. • 16:00-17:00 
Dowiedz się, jak używać programu Adobe Photoshop Elements do 
edycji i remiksowania zdjęć w dzikie, niesamowite nowe kreacje! 

Vinyl Cut Valentines* / Winyl Wyciąć Walentynki* 
(Klasa 2-częściowa)   
Klasy 4-12 • 12 i 14 luty • 16:00-17:00 
Zaprojektuj i złóż winylowy przylepiec na Walentynki za pomocą 
naszej wycinarki winylowej Silhouette Cameo i przyklej ją do 
płaskiej powierzchni. 

Mixcraft Music Making*/ (Klasa 2-częściowa) 

Klasy 4-12 • 19, 21, 26, i 28 luty • 16:00-17:00 
Naucz się korzystać z oprogramowania do tworzenia dźwięku 
cyfrowego Mixcraft i twórz własne utwory! 

Robot Club* / Klub Robotów* 

Klasy 6-12 • Wt. • 4 grudz. | 8 stycz. | 5 luty • 16:00-17:00 
Dołącz do naszego zespołu robotów bibliotecznych i naucz się korzystać 
z naszego zestawu robotów VEX. 

Hour of Code* / Godzina Kodu* 

Klasy 4-12 • Cz. • 6 grudz. | 10 stycz. | 7 luty • 16:00-17:00 
Graj w zabawne gry, ucząc się podstawowego kodowania za pomocą 
Code.org, a następnie spróbuj swoich sił w programowaniu robotów! 

TinkerCAD 3D Design & Printing* / Projekt i Druk 

TinkerCAD 3D* (Klasa 4-częściowa) 

Klasy 4-12 • 11, 13, 18, 20 grudz. • 16:00-17:00 
Naucz się tworzyć modele 3D i drukuj je na replikatorze Makerbot! 

Stop Motion Animation* / Zatrzymaj Animację Ruchu 
(Klasa 4-częściowa)   
Klasy 4-12 • 15, 17, 22, i 24 stycz. • 16:00-17:00 
Dowiedz się, jak działa animacja poklatkowa i utwórz własny krótki film 
poklatkowy. 

Programy i Wydarzenia Rodzinne / Wszystkie Wiekowe 

Tej zimy mamy nadzieję, że będziesz nadal odkrywać wszystkie niesamowite rzeczy, które możesz zdobyć 
dzięki karcie bibliotecznej Elmwood Park. Zimowa pogoda utknęła ci w środku? Użyj aplikacji Libby Overdrive 
i aplikacji Axis 360, aby uzyskać dostęp do książek elektronicznych, audiobooków, a nawet niektórych filmów 
w zaciszu domu. 

Poza książkami kolekcje mają świetne zajęcia w pomieszczeniach, takie jak tenis stołowy i domino, lub naucz 
się nowych umiejętności, takich jak żonglerka lub gra na ukulele! Sprawdź kamerę Instax na następne spot-
kanie rodzinne lub pożyczyć konwerter VHS, aby zachować ulubione filmy rodzinne. 

Pobranie karty bibliotecznej Elmwood Park jest łatwe - i za darmo! Jeśli masz 18 lat lub więcej, przynieś ważny 
dokument ze zdjęciem z aktualnym adresem Elmwood Park. Jeśli masz mniej niż 18 lat, po prostu wejdź z 
rodzicem lub opiekunem prawnym. 

Rodzinne Pokazy Filmów 
Popcorn i lemoniada będą serwowane.  

Hotel Transylvania 3 
Pon., 3 grudz. 
19:00-20:45  

 

Christopher Robin 
Pon., 7 stycz. 
19:00-20:45 

 

The House with a Clock  
in Its Walls  
Pon., 4 luty 
19:00-20:45 

Letters to Santa / Listy do Świętego Mikołaja 

Wieki 0-10 • 23 listop. - 18 grudz.  

Biblioteka może pomóc w zdobyciu tego ważnego listu do Świętego Mikołaja w tym 

roku!  Wyślij list do Świętego Mikołaja w specjalnym pudełku dla dzieci i 
nastolatków, w dowolnym czasie pomiędzy 23 listopada - 18 grudnia, a otrzymasz 
za Ciebie ten list na Biegun Północny!  Upewnij się, że podałeś swoje pełne imię i 

nazwisko oraz adres, a my upewnimy się, że ten wielki facet prześle ci w zamian list! Ten program 
jest sponsorowany przez Radę Młodych Dorosłych Biblioteki. 

Dom otwarty dla dzieci i nastolatków: 
Imaginarium Przeprojektowanie 
Wszystkich Grup Wiekowych • niez., 6 stycz. • 13:00-15:00 

Projekt przeprojektowania pokoju dla dzieci i młodzieży jest 
zakończony i wygląda świetnie! Z dumą przedstawiamy Wam -
pokój Imaginarium!  

Dołącz do nas, aby otworzyć dom, by pochwalić się przestrzenią. 
Odbędą się zwiedzanie pokoju, i będą napoje, gry i nagrody. 

Meet President Lincoln*/Spotkaj Się z Prezydentem Lincolnem* 

Wiek 5 lat i Więcej • Pon., 11 luty • 19:00-20:00 
Spotkaj się z naszym 16. prezydentem na dzień przed jego urodzinami! Posłuchajcie opowieści o jego życiu i czasach z samego 
Uczciwego Abe. Trzymaj się za pytaniem i pytaj i zabierz swoje zdjęcie z prezydentem Lincolnem. 

Family Bingo Night* / Noc Rodzinna Bingo* 

Wt., 22 stycz. • 19:00-20:00 
Dołącz do nas na zabawną noc w Bingo! Zwycięzcy 
otrzymają nagrodę z tabeli nagród. 

Family Pizza Party* / Rodzinna Pizza Party* 

Pon., 28 stycz. • 18:30-20:30 
Przyjdź zaprojektować idealną pizzę i baw się dobrze podczas 
gotowania. Kiedy już to zrobisz, pomóż nam jeść! 

 Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org                 * Wymagana rejestracja       |       Zapisz się przez internet, telefon, lub osobiście. 



 
Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org                 * Wymagana rejestracja       |       Zapisz się przez internet, telefon, lub osobiście. 

Homework 911/Zadanie Domowe 911 
Klasy K-6 • Wt. i Cz. • 4-6 grudz. i 8 stycz. 8 - 28 luty • 16:00-18:00  
Czy zadanie sprawiły, że jesteś zdezorientowany i trochę sfrustrowany? Przynieś swoje zadanie do biblioteki! Certyfikowani 
nauczyciele będą współpracować ze studentami w grupach lub jeden-na-jeden, na co pozwala czas i przestrze. 

Bajki, Rzemiosło, i Bawić Się 
Po sesjach fabularnych następuje wczesny rozwój Twojego 
dziecka, umiejętności motoryczne, rozwiązywanie problemów i 
socjalizacja. 

Tiny Tots / Małe Maluchy 
Wieki 0-35 miesiące z opiekunem 
Śr. • 9 stycz. - 27 luty • 9:30-10  
Odkryj bajki dzięki książkom, piosenkom, lalkom i innym. 

Little Explorers Story Time* / Czas na Małego 
Odkrywcy Bajki*  Wieki 6-24 miesiące z opiekunem 

Pon. • 7 stycz. - 25 luty (z wyjątkiem 21 stycz.) • 9:30-10:15  
Przeglądaj cud książek, lalek, odskoków i rymowanek. 

Wiggles & Giggles Story Time / Czas Opowieści i 
Chichocze  Wieki 2-5 z opiekunem 

Pon. • 7 stycz. - 25 luty (z wyjątkiem 21 stycz.) • 11-11:45  
Obudź swój tydzień książkami, piosenkami, ruchem i tańcem. 

Giggles & Grins Story Time / Chichocze i Uśmiecha 

Się Czas Opowiadania  Wieki  2-5 z opiekunem 

Wt. • 8 stycz. - 26 luty • 11-11:45 
Chodź na zabawę z książkami, piosenkami, ruchem i tańcem. 

Rockin’ Reads* / Rockin’ Czytanie* • Wieki  3-5 

Zarejestruj się na śr. lub cz. grupa dla każdej sesji. 
  Śr. • 9 stycz. - 27 luty • 10-10:45 
  Cz. • 10 stycz. - 28 luty • 11-11:4 
Przygotuj się do rocka dzięki książkom, piosenkom, lalkom i innym. 

 

Elmwood Park Play Group / Grupa zabaw Elmwood Park 
Wieki  0-5 z opiekunem 
Pt. • 14 grudz. | 11 stycz. | 8 luty • 9:30-11:30 
Połącz, twórz i baw się w naszej wyskakującej 
przestrzeni do zabawy specjalnie zaprojektowanej dla 
niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków. 
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Goście Specjalni 
Ho, Ho, Ho: To Świąteczne Show!* 
Wieki 0-8 • niez., 9 grudz.• 14:00-15:00   
Dołącz do nas na świąteczne piosenki, opowiadania i smakołyki. Plus, 
spotkaj wyjątkowego gościa! 

Dave Herzog Marionettes* / Marionetki Dave'a Herzoga 
Wieki  4-8 • wt., 11 grudz. • 19:00-20:00  
Zobacz, jak Dave Herzog ożywia marionetki podczas tego 
spektakularnego święta Bożego Narodzenia. 

Cookies and Canvas* / Ciasteczka i Płótno* 
Cz., 3 stycz. (Rejestracja rozpoczyna się 1 grudnia)  
Wieki 2-5 z opiekunem • 10-11 
Klasy K-2 • 11:30-12:30 
Ciesz się przekąskami i lekcją malowania od 
profesjonalnego artysty, Andrei. Przynieś do 
domu swoje własne dzieło sztuki! 

Specjalne Świąteczne Rękodzieło i Czas Bajki 
PJ Story Time*/Czas Opowiadania w Piżamie* 

Wieki 3-8 • Śr., 5 grudz. • 19:00-19:45 
Załóż piżamę i przynieś mi pluszowego misia na opowieści na 
dobranoc i śpiewanie! 

Outdoor Story Time*/Czas Opowiadania na Zewnątrz* 

Wieki  3-8 • cz., 13 grudz. • 16:00-16:45  
Dołącz do nas na czas opowiadania wśród dekoracji świątecznych w 
Kręgu! Spotkamy się przed Centrum Parków i Rekreacji. 

It’s All About DINOS*/To Wszystko o Dinozinozaurach 

Klasy K-3 • wt., 18 grudz. • 16:00-16:45  

Time for a Safari*/Czas na Safari* 

Klasy K-3 • wt, 15 stycz.  • 16:00-16:45  

Celebrate MLK!*/Świętuj Martina Luthera 
Kinga Jr.!* 

Klasy K-3 • cz., 24 stycz.  • 16:00-16:45  

We Love Eric Carle!*/Kochamy Eric Carle!* 
Wieki  4-8 • wt., 29 stycz. • 16:00-16:45  

Share the Love Stories & Fun*/Podziel się 

Historiami Miłosnymi i Zabawą* 
Wieki  5-10  • cz., 14 luty • 16:00-16:45  

Oh Mr. Snowman*/Och, Panie Snowman* 

Klasy K-3 • Wt., 26 luty • 16:00-16:45  

Peppa Party!*  
Wieki  3-8 • cz., 28 luty • 16:00-16:45  

Więcej Zabawnych Programów 
Little Leonardos* 

Wieki 2-4 z opiekunem • Śr., 12 grudz. • 10:15-11 
Dzieci i rodzice są zaproszeni do przyłączenia się do nas, 
aby stworzyć zabawną i nieporządną sztukę! Ubierz się 
odpowiednio. 

Puzzle Day* / Dzień Puzzle* 

Wieki  5-10 • cz., 10 stycz. • 16:00-16:45 
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Przyjaciele z Biblioteki Publicznej w Elmwood Park 
Przyjaciele z Biblioteki Publicznej w Elmwood Park zbiera pieniądze dzięki członkostwu i 

sprzedaży książek w celu wsparcia Biblioteki. Zapewniają fundusze na programy dla dzieci 
i dorosłych przez cały rok, a także przekazują ważne przedmioty - takie jak meble i inter-

aktywny sprzęt do zabawy - w celu utrzymania naszej Biblioteki w wygodnym i an-
gażującym miejscu do odkrywania, łączenia się i tworzenia. 

Członkostwo wynosi 5 dolarów rocznie. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zostać 

aktywnym wolontariuszem, każde członkostwo pomaga. Znajdź formularz członkowski i 
informacje o spotkaniach na naszej stronie internetowej w sekcji Informacje o EPPL / Gen-

eral / Friends. 

Stypendium Przyjaciół - Termin Składania Wniosków 4 Marca 

Seniorów szkół średnich: Czy planujesz uczęszczać do college'u lub szkoły zawodowej 
jesienią?  Przyjaciele z Biblioteki Publicznej w Elmwood Park z dumą oferuje jedno lub dwa 

stypendia w wysokości 500 $ dla studentów pierwszego roku!  

Uprawnieni studenci muszą być mieszkańcami w Elmwood Park i ukończyć wolontariat dla 
grupy Biblioteka i przyjaciele. Aplikacja i instrukcje są dostępne na stronie internetowej 

Biblioteki w dziale O EPPL. 

Gratulacje, Lucas! 
Z dumą ogłaszamy, że Lucas McKeever, szef działu technicznego, otrzymał 

nagrodę TBS, Inc. Stowarzyszenie Bibliotek Illinois. Jesteśmy dumni z Cie-
bie i Twojej codziennej różnicy dla naszej społeczności. 

Dziękujemy za przyjemność z Savoring the ‘70s z nami! 
Ponad 80 osób przyszło do Biblioteki po godzinach, aby jeść, pić i tańczyć podczas 

tegorocznej zbiórki pieniędzy. Mieliśmy świetny czas i mam nadzieję, że to zrobiliście! 
Jeszcze raz dziękuję tegorocznym sponsorom! 

Friends of the Library • Montclare-Elmwood Park Kiwanis • Burger MooVment 
Arcada Theater • Lagunitas Brewing Company • Arrow Body & Fender Service 

The Printing Station • Joe Perino • President "Skip" Saviano • River Elm Properties 

Wintrust Community Bank • Grand Corridor Chamber of Commerce • Creativita 
Klein, Thorpe, & Jenkins, Ltd. • Russell's Barbecue • Stray Cat Tavern 

First Security Trust & Savings Bank • Fruitful Yield • Kimmer’s Ice Cream 
Sky Zone Trampoline Park (Elmhurst) • Lou Malnati's Pizza • Ballet Légere 

 AgeOptions Grant 
Z radością ogłaszamy, że jesteśmy szczęśliwymi odbiorcami hojnej dotacji od 

AgeOptions. AgeOptions to organizacja non-profit, która pomaga łączyć osoby starsze z 

zasobami społeczności. Dzięki tej dotacji poszerzymy naszą kolekcję Beyond Books i 
zaoferujemy nowe programy, aby lepiej służyć naszym seniorom i opiekunom. 

Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie! Miej oko na ankietę tej zimy. 

Reflektor pracowników: Naomi, Departament Cyrkulacji 

Naomi Martinez pracuje w Bibliotece od dwóch lat i studiuje socjologię w UIC. Ona jest 

dzielenie się swoją wiedzą z nami w ramach programu UIC 
studyjnej pracy w celu zapewnienia zasięgu i tłumaczenie 

usługi dla naszej hiszpańskojęzycznej ludności. Ma nadzieję 

dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób różnice 
kulturowe mogą wpłynąć na zrozumienie lub wykorzystanie 

usług społecznościowych lub społecznych. Jesteśmy dumni z 
tego, co Naomi wnosi do EPPL - jej kreatywność, życzliwość i 

zdolność witania wszystkich w Bibliotece służy nam wszystkim. 

 

ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY 

1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707 
Telefon: 708.453.7645 | Fax: 708.453.4671 

www.elmwoodparklibrary.org 

 

 
GODZINY: 
Poniedzialek-Czwartek:  9:00-21:00 
Piątek:  9:00-18:00 
Sobota:  9:00-17:00 
Niedziela:  13:00-17:00 

NIECZYNNE: 
24 grudnia: Wigilia Bożego Narodzenia 
25 grudnia: Boże Narodzenie 
31 grudnia: Sylwester 
1 stycznia: Nowy rok 
15 stycznia: Dzień Martin Luther King, Jr. 

POSIEDZENIA ZARZĄDU: 
21 grudnia • 20:00 
18 stycznia • 20:00 
15 lutego • 20:00 

DYREKTOR BIBLIOTEKI I ZARZĄD: 
Tiffany Verzani, Dyrektor Biblioteki 
Carole Bilbo, Prezydent Zarządu 
Chris Pesko, Vice Prezydent 
Elsa Volpe, Skarbnik 
Marisa Santangelo, Sekretarz 
Peter Fosco, Członek Zarządu 
Diana M. Gordon, Członek Zarządu 
Michelle Mondia, Członek Zarządu 

Skontaktuj się z nami na 7 dni przed 
rozpoczęciem programu, abyśmy 
mogli zapawnić Ci konieczną pomoc. 

U c z e s t n i c y  p r o g r a m ó w 
b i b l i o t e c z n y c h  m o g ą  b y ć 
fotografowani lub nagrywani w 

celach promocyjnych. Prosimy, daj nam 
znać jeśli nie chcesz być fotografowany lub 
nagrywany. Twoje imię nie będzie użyte 
bez twojej pisemnej zgody. 


