
Znajdź rekomendacje książkowe przez NoveList Plus 

Kłopot z znalezieniu fajnych książek do czytania dla rodziny? Użyj NoveList Plus aby szukać książki według gatunku, 
wyróżnień lub przez autora i tytułu innej książki aby znaleść podobne książki. Z listami książek według wieku i klasy, łatwo 
jest znaleść odpowiednie książki używając NoveList Plus. Znajdź NoveList Plus na naszej stronie internetowej pod Re-
search/Learning > Literature & Reading.  

 Miejsce, gdzie łączą się życie, praca i zabawa.  |  grudzień 2019 - luty 2020 

Nowości Wydawnicze: Książki 

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

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 
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Dołączmy Razem 

Mamy żimę i zbliża się nowy rok! Podczas gdy myślisz 
o nowych przygodach i postanowieniach na 2020 i 
jakie zmiany czekają ciebie i twoją rodzinę, pomóż nam 
zastanowić się nad przyszłością naszej wspólnoty. 
Biblioteka poczyniła ważne kroki w ciągu ostanich 
trzech lat i dzięki temu wzrosła nasza łączność z 
mieszkańcami, szkołami, klubami, przedstawicielami 
biznesów i centrami pomocy społecznej. Podczas gdy opracowywujemy 
nową strategię na następne trzy lata, zapraszamy mieszkańców w 
każdym wieku i z różnym doświadczeniem do pomocy w opracuwaniu 
tej strategi.   

Chcemy słyszeć od was! Wypełnijcie ankietę w bibliotece lub przez 
internet.  Po prostu węjdź na naszą stronę internetową i kliknij na 

zakładkę About EPPL > 2020-2023 Strategic Plan.  

Również możesz się zapisać na grupę dyskusyjną aby podzielić się 
swoimi pomysłami, sugestiami, potrzebami i zainteresowaniami 
osobiście.  Proszę się zapisać na jeden z poniższych terminów! 

Grupy spotkają się: 

wt., 14 stycznia • 13:30-14:30  cz., 20 luty • 18:30-19:30  

cz., 16 stycznia • 18:30-19:30    pon., 24 luty • 15:00-16:00 

śr., 29 stycznia • 11:00-12:00 

Biblioteka jest podekscytowana 
że może wspólnie z mieszkańcami 
pracować nad projektem You 
Are Beautiful .  Obecnie 
dyskutujemy z uczniami naszych szkół i z ich rodzicami i nauczycielami. 
Ich pomysły będą użyte do stworzenia jedynego w swoim rodzaju 
dzieła. Spodziewamy się ukończyć nasze dzieło na wiosnę 2020 roku.  
P o  w i ę c e j  i n f o r m a c j i  w ę j d ź  n a  s t r o n ę 
you-are-beautiful.com.  

 

W tą żimę, przytul się do koca z 

dobrą książką i dostań nagrodę za 
czytanie przez naszy żimowy 
program czytania!  
 
Dzieci i młodzież  
(Wiek 0-18) 
Stąp do biurka Kids & Teens  aby 
się zapisać! Dostaniesz kupon do 
lokalnej restauracji i dostaniesz kartke do wpisania swoich 
przeczytanych książek. Osiągnij swój cel i dostań książkę, 
kupon do następnej restauracji i los na loterię! 
 
Dorośli 
Stąp do biurka Adult Services aby się zapisać! Dostaniesz 
kartke do wpisania swoich przeczytanych książek. Przeczytaj 
dwie książki aby dostać nagrodę i los na loterię! Czytaj więcej 

książek aby dostać więcej  losów.  

Żimowe Czytanie 

Żimowa Charatatywność  
Prezenty na Adopt-a-Kid, Inc. 
Biblioteka jest coroczne mięscowość kolekcji dla Adopt-a-Kid, 
Inc., ktore jest lokalkną organizacja która zbiera prezenty dla 
rodzin w potrzebie. Stąpcie do naszego lobby po więcej 
informacji i po instrukcje. Dziękujemy za wasze wsparcie! 

Sprzedaż Kwiatków Walentynkowych 
cz., 13 lutego • 15:30-16:30  
Przyjdź do biblioteki aby kupić kwiatki na 
walentynki dla ukochanych! Kwiaty będą 
sprzedawane przez Young Adult Council i datki 
będą oddane lokalnej organizacji charytatywnej. 
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Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org                   * Wymagana Rejstracja |  Zapisz się przez internet, osobiście lub telefonicznie 

Komputery i Technologia 
3D Printer: Holiday Gifts* / 3D Drukarka: 

świąteczne prezenty* 
śr., 4 grudnia • 19:30-20:30  

Stwórz prezenty używając naszą 3D drukarke! Stwórz 
modele 3D w TinkerCAD i wydrukój je używając naszą 
maszynę i odbierz je tydzień po programie. 

Excel 2010* 

Podstawowe: cz., 12 grudnia • 19:00-20:30  
Średnie: pon., 13 stycznia • 19:00-20:30  
Zaawansowane: pon., 10 luty • 19:00-20:30  

SWAN Library App* / Aplikacja SWAN 

Library*     pon., 16 grudnia • 19:00-20:30  

Naucz się używać biblioteki nową aplikacje aby szukać 
książki i administrować swoje konto biblioteczne.  

The Librarian Is In: Your New Device /

Pomoc Bibliotekarza w Zakresie Twojej 

Elektroniki     wt., 7 stycznia • 19:00-20:30  

Przyniesz swoją elektronike do biblioteki i zapytaj 
bibliotekarza o pomoc w ich urzytku.  

Bullet Journaling with MS Publisher* 
cz., 23 stycznia • 19:00-20:30  

Naucz się używać MS Publisher żeby zrobić terminarz 
planowania.  

Ancestry Library Edition* 
wt., 4 lutego • 19:00-20:30  

Designing Business Cards with Canva* 
cz., 20 lutego • 19:00-20:30  
Naucz się robić wizytówki na Canva. Adres emailowy jest 
potrzebny aby użycz stronę internetową. Proszę mieć 
dostęp do swojego konta w czasu klasy.   
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Gry i Gimnastyka 
Game Night!* / Noc Rodzinna* 
cz. •  5 grudnia | 2 stycznia | 6 lutego • 18:00-20:30   
Przjydź pograć w gry planszowe tak jak Unstable Unicorns, 
Ticket to Ride, Web of Spies, i wiele więcej!  

Chair Yoga* / Joga*                                            
pon. • 9 i 23 grudnia | 13 i 27 stycznia | 10 i 24 lutego • 
13:00-14:00  
Proszę przynieść mate do jogi i butelkę z wodą na tą 
spokojną sesje ćwiczeń. Sponsorowane przez AgeOptions 

Tai Chi*  
pon. •  16 grudnia | 6 stycznia | 17 lutego • 13:00-14:00  
Zajęcia gimnastyczne dla osób w każdym wieku i na każdym 
poziomie sprawności fizycznej. Kordynacja oddechu i ruchu 

pomagają w cyrkulacji krwi, elastyczności twojego ciała i 
równowadze. Sponsorowane przez AgeOptions. 

Trivia Night 

cz. •  28 stycznia | 25 lutego • 19:00-21:00 
Przyprowadź z sobą grupę do czterech osób do Russell’s 
Barbecue na turniej wiedzy zakresu ciekawostek. Sprawdź 
naszą stronę Facebookową w dniu turnieju aby zobaczyć 
pytanie bonusowe! 

Specjalne Programy 

Surrounded by Santa* / świąteczna reflekcja* 
cz., 3 grudnia • 19:00-20:30   
Ten program daje osób szanse aby oddechnąć przed Świętami. Użyj ten czas 
aby zaplanować swoje Święta i zastanowić się jak chcesz spędzić świąteczny 
czas z rodziną i z znajomymi. Explore Sponsorowany przez Friends of the Library 

Knit/Crochet-a-thon / Maraton Szydełkowania i 
Robienia na Drutach     sob. • 11 stycznia • 13:00-16:00  

Pomóż nam zrobić małe kawalki na koce (7” x 9”) na drutach i 
szydełkach dla Warm Up America! Ta organizacja daje ciepłe koce 
tym którzy je potrzebują. Materiały i wzory będą dane ale proszę 
przynieść własne druty i szydełka.  

Illinois Military Monuments* / Historia Militarna w 
Illinois*     pon., 17 lutego • 19:00-20:00  

Lorenzo Fiorentino będzie prowadził dyskusje o swojej książki na 
temacie histori militarnej w stanu Illinois. Fiorentino jest 
emerytowanym generałem głównym z ponad 21 lat służby 
wojskowej w National Guard i US Army. Materiały używane 
podczas przedstawienia są z archiwów, pocztówek, osobistych 

zdjęć i kolekcji przyjaciół. Sponsorowany przez Friends of the Library 

Wtorkowe Dyskusje o Książkach 
19:00-20:30  

Każda książka będzie dostępna do odbioru cztery tygodnie przed datą dyskusji. 
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Gotowanie i Rzemiosło 

Cocoa and Cookies* / Kakao i Ciastka* Rejestracja się kończy dwa dni 

przed programem.   pon. • 2 grudnia | 6 stycznia | 3 lutego • 11:00-12:00 
Ociepl się z gorąca czekoladą i ciastkami. Sponsorowane przez AgeOptions 

Holiday Ornaments*/ Bombki* Rejestracja się kończy dwa dni przed 

programem.   cz., 5 grudnia • 13:00-14:00  
Dołącz się do nas aby zrobić bombke z żołnierzykiem zrobione z spinaczy do bielizny. 
Sponsorowane przez AgeOptions 

Coffee & Crochet*/ Kawa i Szydełka* 
wt. • 10 grudnia | 14 stycznia | 11 lutego • 10:00-12:00 
Napij się kawy, zjedz ciasto i poznaj nowych przyjaciół podczas szydełkowania lub 
robienia na drutach. Użyj swoje materiały lub skorzystaj z naszych. Sponsorowane 
przez AgeOptions 

Holiday Handmade / Rzemiosło świętowe 
śr., 11 grudnia • 18:30-20:30  
Dołącz się do nas aby recznie zrobić prezenty dla rodziny i przyjaciół!  

Eat & Make*/ Jedz i Twórz*  Rejestracja się kończy trzy dni przed 

programem.   sob. • 14 grudnia | 25 stycznia | 29 lutego • 14:00-16:00 
14 grudnia: Salted Nutella Fudge i bomki z przędzy 
25 stycznia: Butternut Squash Mac n' Cheese i poduszki serduszkowe  
29 lutego: Oatmeal Donuts with Maple Glaze i wieńce puzlowe  

Valentine Social* / Walentynkowe Spotkanie* Rejestracja się 

kończy dwa dni przed programem.   cz., 13 lutego • 13:00-14:00  

Poczęstuj się słodyczami i poznaj innych. Sponsorowane przez AgeOptions 

Przedstawienia Filmowe 

Środowe Przedstawienia • 13:30  
Wyświetlenie najnowszych filmów. Pyszny popcorn będzie serwowany. 

Piątki Kinomaniaka • 13:30  
Wyświetlenie starszych filmów oparte na miesięcznym temacie. Po więcej 
informacji, proszę nam zadzwoń, sprawdź naszą strone internetową lub nabyj 
miesięczną liste przy biurku w departamencie Adult Services. 
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Specjalni Goście i Programy 

Dave Herzog’s Marionettes: The Snow Show!* / 

Marionetki Dava Herzoga: Przedstawienie żimowe  
Wiek 3-12 • cz., 10 grudnia • 19:00 - 20:15  
Zapisz się na przedstawienie aby oglądnąć przygody Pinky i jej 
przyjacieli!  

Żimowe Czytanie 

Każdy wiek • 6 stycznia - 29 luty 
W tą żimę, przytul się do koca z dobrą książką i dostań nagrodę za czytanie 
przez naszy żimowy program czytania!  

Dzieci i młodzież (Wiek 0-18)  -  Stąp do biurka Kids & Teens  aby się 
zapisać! Dostaniesz kupon do lokalnej restauracji i dostaniesz kartke do 
wpisania swoich przeczytanych książek. Osiągnij swój cel i dostań książkę, kupon do 
następnej restauracji i los na loterię! 
 
Dorośli  -  Stąp do biurka Adult Services aby się zapisać! Dostaniesz kartke do wpisania 

swoich przeczytanych książek. Przeczytaj dwie książki aby dostać nagrodę i los na loterię! 
Czytaj więcej książek aby dostać więcej  losów.  

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

Parents’ Night Out (and Day, Too!)* 

sob., 15 lutego • 13:00-16:00 
śr., 19 lutego • 18:00-20:30  
Chcesz uczęstniczyć w Elmwood Park Restaurant Week 
z znajomymi lub z partnerem?  

Biblioteka może pomóc z tym! Pracownicy biblioteki i woluntariusze mogą opiekować się 
waszymi dziećmi (wiek 5-11). Zabawy są zaplanowane i dania będą serwowane dzieciom. 
Proszę zapisać dzieci wcześniej. Rejestracja zaczyna się 1 lutego.  

The Angry Birds  
Movie 2 

pon., 6 stycznia • 19:00-20:30 

The Lion King (2019) 
pon., 2 grudnia • 19:00-21:00 

Dora and the  
Lost City of Gold 

pon., 3 lutego • 19:00-20:45 

Rodzinne Pokazy Filmowe 
Popcorn i lemoniada będą serwowane. 

Beyond Books 
Collection 

Pożycz te fajne i przydatne rzeczy z 
swoją kartą biblioteczną! (musisz 
mieć ukończone 18 lat) 

LightKeeper Pro 
Ten gadzet naprawia światełka na 
choinkę które się spaliły.  

HappyLight Touch 
Ta lampka pomaga odzyskać energię 
i skupienie i pomaga z spaniem w 

ciemnych żimowych miesiącach.  

Fujifilm Instax Camera 
Rób zdjęcia na Święta używając ka-
merę która natychmiastowo wywoły-
wa zdjęcia (Film nie jest przychodzi z 
aparatem) 

Ukulele Kit 
Naucz się gracz na ukulele z naszym 
instrumentem. 

Po więcej informacji, proszę podejść 
do biurka głownego.  

Dołącz się do … 
 

Consumer Reports Online 

Odkryj najnowsze recenzje na 
produktach tak jak auta, urządzenia 
domowe i rzeczy dla dzieci! 
Wejdź na stronę elmwoodparkli-
brary.org i kliknij na: 
Research/Learning >  
Consumer, Health & Legal  
Information. Kliknij na Consumer  
Reports i wloguj się używając numer 
swojej karty bibliotecznej.   



Programy dla Nastolatków (Klasy 6-12, Jeśli nie zapisano inaczej)  

Gry 

Gaming* / Gry* 
pon. • 9 grudnia | 13 stycznia | 10 lutego • 16:00-17:30  
Dołącz się do nas na gry - Roblox, Minecraft, Fortnite, itd. 

Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh! 
Wiek 10-18 • Każdą śr. (z wyjątkiem 25 grudnia | 1 stycznia | 
26 lutego) • 16:00 - 18:00  

Dungeons & Dragons 
Klasy 7-12 •  
cz. • 19 grudnia | 16 stycznia | 20 luty • 17:30-20:30  

Programy dla Dzieci Starszych (Klasy 3-6, jeśli nie zapisano inaczej) 

Gry dla Dzieci Starszych 

Pokémon League*  

Klasy 1-6 • pon. • 16 grudnia | 27 stycznia | 17 lutego • 
16:00 - 18:00  

Chess Club* / Klub Szachowy*  
cz. • 4 lutego • 16:00 - 17:00 

Homework 911 
Klasy K-6 • wt. i cz. • 3-12 grudnia | 7 stycznia - 27 lutego • 16:00 - 18:00  

Problemy z uzupełnieniem pracy domowej? Przyjdź do biblioteki po pomoc! Certifykowani nauczyciele będą 

współpracowali z uczniami w grupach lub jeden-na-jeden. 

Dołącz do pomoc z zadaniami przez Tutor.com! 
Nauczyciele używają czat przez komputer aby dać 
czas rzeczywistą pomoc.  Po więcej informacji wejdź 
na naszą stronę internetową i kliknij Research/
Learning > Homework Help for Kids & Teens. 

Young Adult Council 
Klasy 7-12 • cz. • 12 grudnia | 9 stycznia | 13 lutego • 19:00-20:30  
Przyłącz się do grupy wolontariuszy. Pomóż zdobyć fundusze dla lokalnych 

fundacji niedochodowych, poznaj nowych przyjaciół i odtwórz sobie droge do 
możliwości zdobycia stypiendum sponsorowany przez Przyjacieli Biblioteki! 

MidKids Read: Book Club*  

śr., 26 lutego • 16:00 - 16:45  
Odbierz książkę od biurka w departamencie Kids i Teens 
miesiąc przed dyskusją. Przeczytaj i przyjdź porozmawiać z 
innymi którzy ją też przeczytali.  Przekąski i napoje będą 
serwowane podczas dyskusji.  

 

Pompom Penguin* / Pingwin Pomponowy* 
śr., 18 grudnia • 16:00 - 16:45  
Zrób fajne i miękkie pingwiny z pomponów.  

Felt Fox Cozies* / Filcowe Lisy* 
śr., 15 stycznia • 16:00 - 16:45  
Zrób fajne i miękkie przykrycie na dzbanek w kształcie lisa.  

Rzemiosło i Jedzenie 

Meet the Artist: Andy Warhol* / Poznaj Plastyka: Andy 

Warhol* 
śr., 22 stycznia • 16:00 - 17:00 
Dowiedz się więcej o Andy Warhol i namaluj własne reprodukcje jego dzieł.  

Pizza Bookmarks* / Zakładki Pizzowe* 
śr., 12 lutego • 16:00 - 16:45  
Przyłącz się do nas aby stworzyć zakladki do książek w kształcie pizzy.  

Klasy Technologi dla Nastolatków i Starszych Dzieci: Projekt Następnej Generacji 

Programy sponsorowane przez U.S. Institute of Museum and 
Library Services to the Secretary of State/Illinois State 

Library pod Library Services and Technology Act (LSTA). 

Robot Club* / Klub Robotowy* 

Klasy 6-12 • cz. • 3 grudnia | 7 stycznia | 4 lutego • 16:00 - 17:00 
Buduj roboty razem z naszym VEX Kit z naszym klubem robotowym.  

Hour of Code* / Godzina Programowania na 
Komputerach* 

Klasy 4-12 • cz. • 5 grudnia | 9 stycznia | 6 lutego • 16:00 - 17:00 
Zagraj fajne gry i naucz się programowania na komputerze.  

3D Printed Snowflakes* (dwu częściowa klasa)  

Klasy 4-12 • 10 i 12 grudnia • 16:00 - 17:00 
Naucz się używać komputera aby stworzyć 3D śnieżki i wydrukuj je 
używając Makerbot Replicator!  

Be Internet Awesome* 

Klasy 4-12 • cz., 17 grudnia • 16:00 - 17:00  
Naucz się podstawy komputerowe i jak używać internet ostrożnie! 

Electric Origami* 
Klasy 4-12 • cz., 19 grudnia • 16:00 - 17:00  
Naucz się składać origami kostkę, która się poświetli z lampką LED która 
będzie wsadzona do środka.  

Song Maker* (trzy częściowa klasa) 
Klasy 4-12 • 14, 16 i 21 grudnia • 16:00 - 17:00  
Naucz się używać programu Mixcraft aby stworzyć własne 
piosenki!  

Rover Race* (trzy częściowa klasa) 

Klasy 4-12 • 23, 28 i 30 stycznia • 16:00 - 17:00 
Stwórz 3D części aby wybudować elektryczne Rovery które 

przesuwają się na torach.  

3D Printed Valentine (dwu częściowa klasa)  

Klasy 4-12 • 11 i 13 lutego • 16:00 - 17:00  
Naucz się używać komputera aby zrobić 3D walentynki i 
wydrukuj je używając Makerbot Replicator! 

Hand Drawn Vinyl Clings (dwu częściowa klasa)  

Klasy 4-12 • 18 i 20 lutego • 16:00 - 17:00  
Narysuj coś fajnego, przeskanuj rysunek, wydrukuj i wytnij z 
wynilu. Przyklej do okna lub do ściany! 

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



For more program information visit elmwoodparklibrary.org  

Homework 911 
Klasy K-6 • Wt. i Cz. • 16:00 - 18:00 
3-12 grudnia | 7 stycznia - 27 lutego  
Problemy z uzupełnieniem pracy domowej? Przyjdź do 

biblioteki po pomoc! Certifykowani nauczyciele będą współpracowali z 
uczniami w grupach lub jeden-na-jeden. 

Programy dla Dzieci 

Specjalni Goście i Programy 

 

Dave Herzog’s Marionettes:  
The Snow Show!* / Marionetki 

Dava Herzoga: Przedstawienie 

żimowe  
Wiek 3-12 • cz., 10 grudnia • 19:00 - 20:15  
Zapisz się na przedstawienie aby oglądnąć 
przygody Pinky i jej przyjacieli!  

Celebrate with Songs & Santa* 

/ Mikołaj i Piosenki* 
Wiek 3-9 • cz. 17 grudnia • 19:00 - 20:15  
Zapisz się na ten program i celebruj Święta z śpiewem, 
tańcem, i inne zabawy. Specjalny gość do nas przyjdzie! 

Bajki, Zabawy i Rzemiosło 

Czytanie połączone z zabawą stymuluje rozwój twojego dziecka. 

Tiny Tots /Maluszki 
Wiek 0-35 miesięcy z opiekunem 
śr. • 8 stycznia - 26 lutego • 9:30-10:00 

Odkrywaj opowieści przez książki, piosenki i marionetki. 

Little Explorers Story Time* 
Wiek 6-36 miesięcy z opiekunem 
pon. • 6 stycznia - 24 lutego (z wyjątkiem 20 stycznia) • 9:30-10:15  
Odkrywaj świat książek przez piosenki, rymowanki i marionetki. 

Wiggles & Giggles Story Time 
Wiek 2-5 lat z opiekunem 
pon. • 6 stycznia - 24 lutego (z wyjątkiem 20 stycznia) • 11:00 - 11:45  
Rozpocznij swój tydzień z bajkami, muzyką i rymowankami. 

Giggles & Grins Story Time 
Wiek 2-5 lat z opiekunem 
cz. • 7 stycznia - 25 lutego • 11:00 - 11:45  
Rozpocznij swój wtorek z bajką, muzyką i tańcem.  

Rockin’ Reads* 
Wiek 3-5 lat  *Proszę się zapisać na zajęcia środowe lub czwartkowe* 
śr. • 8 stycznia - 26 lutego • 10:00 - 10:45   
cz. • 9 stycznia - 27 lutego • 11:00 - 11:45   
Przygotuj się na zabawe z książką, muzyką, tańcem i wiele więcej. 

Pajama Story Time*  
Wiek 3-8 • cz. 12 grudnia | cz. 20 lutego • 19:00 - 19:45  
Przygotuj się do spania z nami przez czytaniu bajek do poduszki i 
śpiewaniu kołysanek.  

Zabawy 

Elmwood Park Play Group (nowy dzień!) 
Wiek 0-5 z opiekunem 
piątek. • 13 grudnia | 10 stycznia |14 lutego • 9:30-11:30  
Pobaw się z innymi dziećmi.  Program przeznaczony dla 
maluchów. 

New Year’s Party* / Impreza Sylwestrowa* 
Klasy 2-4 • pon. 30 grudnia • 11:30  - 13:00  
Przyjdź celebrować z nami nowy rok! 

Frozen Party* 

Klasy K-2 • śr. 8 stycznia • 16:00 - 16:45  

Przyjdź na naszą impreze pod tematem Frozen. Będą 
przekąski, rzemiosła, gry i nagrody.  

LEGO Club* 
Klasy K-2 • piątek 24 stycznia • 16:00 - 16:45  
W tym programie, wybudujesz struktury z klocki 

Lego. Buduj sam lub w grupach. Wszystkie budowle będą 
wystawione w bibliotece przez miesiąc.  

Little Leonardos* 
Wiek 2-4 • cz. 30 stycznia • 10:00 - 10:45  
Dzieci wraz z rodzicami mogą stać się malarzami. 
Odpowiedni strój do zabawy z farbami. 

Valentine’s Party* / Impreza Walentynkowa* 

Klasy K-2 • cz. 6 lutego • 16:00 - 16:45  
Zrób kartke lub rzemiosło dla kogoś na Walentynki, 
dekorój ciastka i zabaw się z innymi.  

Mad Science Club* 

Klasy K-2 • cz. 11 lutego • 16:00 - 17:00  
Zapisz się na ten program aby robić eksperymenty 
chemiczne razem z nami.  

Mardi Gras Party* 

Wiek 4-8 • cz. 25 lutego • 16:00 - 16:45  
Celebruj ten festyn przez robienie naszyjników i mask.  
Wygraj nagrody w konkursie. Zasmakuj King's Cake i 
oglądnij wielką parade.  

Letters to Santa / Listy do Świętego Mikołaja 

Wiek 0-10 • 25 listopada - 16 grudnia 
Wsadź swój list w naszą spejalną skrzynkę, która jest w 
departamencie Kids & Teens. Listy będą przjmowane od 
15 listopada do  16 grudnia. Wszystkie 
listy dostarczymy Mikołajowi! Proszę 
napisać imię i nazwisko i adres aby 
Mikołaj móg odpisać.  
Program sponsorowany przez biblioteki 
Young Adult Council. 

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



NON-PROFIT 

STANDARD MAIL 

U.S. POSTAGE PAID 

RIVER GROVE, IL 

PERMIT NO. 3 

***ECRWSS*** 

RESIDENTIAL POSTAL CUSTOMER 

Przyjaciele Biblioteki 
Library Board of Trustees i pracownicy biblioteki dziękują emerytowanym członkom 

Jim and Marion Ashby za lata posłudze bibliotece i grupie Przyjaciele Biblioteki i za 
wszystko co dali wspólnocie. Przyjaciele Biblioteki zainaugurowali 

Nowego prezydenta, Pat Lowry, w pażdzierniku. Pani Lowry szuka nowych członków 
grupy i planuje wszelkie programy dla wspólnoty.   

Przyjaciele Biblioteki zbierają fundusze przez członkowstwo ($5 na rok) i sprzedaż 

książek aby wspierać biblioteke. Fundusze przeznaczone są na różne program, 
stypendia dla woluntariuszy i zakup sprzentu dla biblioteki które zapewniają że bibli-

oteka jest bardziej przyjemna dla naszych członków.  

Znajdź formularz i informacje o spotkaniach na naszej stronie internetowej: About 
EPPL > General > Friends. 

Odejście Naszej Ukochanej Kim 

Kim Viita, dyrektorka departamentu Kids & Teens, zmarła w piątek, 
4 pażdziernika. Odeszła spokojnie otoczona najbliższymi. Kim 

spędziła całe swoje życie wspierając innych przez swoją prace i 

miłość do czytania, najbardziej studentów. Z wielkim uśmiechem 
zawsze na twarzy, przyniosiła radość i pozytywność do każdej 

situacji. Była kochającą żoną i matką, ukochaną siostrą, ciocią, 
córką, kuzynką i najwspanialszym wzorem dla innych. Kim też była 

najwierniejszym i najnamiętniejszym pracownikiem i przyjacielem  

który biblioteka kiedykolwiek będzie miała. Wszyscy którzy ją 
poznali będą bardzo za nią tęsknili.  

Biblioteka będzie robił projekt na pamięć wszystkiego co Kim zrobila 
dla biblioteki i naszej wsólnoty. Wszystkie donacje do tej rzecz 

sprawy będą oddane do biblioteki Gift Fund. Po więcej informacji o 
donacjach, wejdź na naszą stronę internetową i kliknij na How Do 

I? > Make a Donation or Memorial. 

Dołącz się do rodziny 

Masz członka rodziny który ma Alzheimera, demencje lub utraty 
pamięci? Wypożyć jedno z naszych trzech pomocników do pamięci 

z naszego. Te pomocniki są do odciążania stresu, niepokoju, 

depresji i zmnięszania pobudzenia. Pomocniki Baby Doll, Music 
Therapy i Hollywood Icons są kupione z pieniędzmi z grantu od  

AgeOptions w Oak Park. Po więcej informacji wejdź na naszą 
strone internetową i kliknij na How Do I? > Special Collections 

> Beyond Books. 
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GODZINY: 
Poniedziałek - Czwartek: 9:00 - 21:00 
Piątek: 9:00 - 18:00 
Sobota: 9:00 -  17:00 
Niedziela: 1:00 - 17:00 (po Labor Day) 

NIECZYNNE: 
wt., 24 grudnia: Wigilia  
śr., 25 grudnia: Boże Narodzenie 
wt., 31 grudnia: Sylwester 
śr., 1 stycznia: Nowy Rok 
pon, 20 stycznia: Martin Luther King, Jr. Day 

SPOTKANIA ZARZĄDU BIBLIOTEKI: 
czwartek 19 grudzień • 20:00 
czwartek, 16 styczeń • 20:00 
czwartek, 20 luty • 20:00 

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

Jeśli potrzebujesz pomocy w 
uczestniczeniu w zajęciach, 
skontaktuj się z nami siedem dni 
wczesznej.  

Zajęcia mogą być nagrywane lub 
fotografowane do promowania 
biblioteki. Daj nam znacz jeśli nie 
życzysz sobie być nagrywany lub 
fotografowany.  

Jeżeli nie możesz opuszczać domu 
z  p o w o du  c h o r o by  l u b 
inwalidzstwa powyżej 30 dni, 
możesz kwalifikować się na 
Homebound Delivery Service 

(dowóz książek itd.). Po więcej informacji, 
skontaktuj się z Mary Moss, przewodnicząca 
Circulation Services, przez telefon 
(708.395.1204) lub przez emai l 
(mmoss@elmwoodparklibrary.org). 

 

 
Thank You for Your Generosity, Wild West Style! 

Ponad 80 osób uczęstniczyło w tego rocznej zbiórce charytatywnej aby mieć 

niesamowitą noc pełna wielu wspomnien.  

Dziękujemy naszym sponsorom! 
Friends of the Library • Montclare-Elmwood Park Kiwanis • Culver’s 

Burger MooVment • Russell’s Barbecue • Arcada Theater • A-Theme Events 
Caporale Realty • EdwardJones • Citizens for Saviano 

Lagunitas Brewing Company • Arrow Body & Fender Service 

Klein, Thorpe, & Jenkins, Ltd. • Eli’s Cheesecake 


