
Howdy partner! Dołącz się do nas na Club Conti Corral, noc 
przeznaczona do zebrania funduszy dla biblioteki.  Zabawa jest 
dla osób których mają skończone 21 lat. Dołącz się na noc 
pełen pysznego jedzenia i drinków, tańca, nagrodów i wesołych 
wspomnień.  

W tym roku: jedzienie z BBQ, desery z Culver's, instruktor 
tańca i DJ, loteria (nie które nagrody warte $250 lub więcej), 
konkurs przebranych, i Snakebite drinki. 

Kup bilety przy Circulation Desk lub przez naszą stronę inter-
netową. Z każdym biletem jest wliczone jedzenie, jeden dar-
mowy drink i zdjęcie. Bilety są $25 od osoby, jeżeli kupione 
przed balem, albo $30 podczas balu. 

Dochody przeznaczone na dalsze renowacje biblioteki. Dzięku-
jemy naszym sponsorom: Friends of the Library, Montclare-
E l m w o o d  P a r k  K i w a n i s ,  
Culvers, Burger MooVment, Russell’s Barbecue, i  Arcada Thea-
tre. (Jeszcze jest czas aby być sponsorem. Proszę zadzwonić 
pod numerem telefonu 708.395.1230.) 

 Miejsce, gdzie łączą się życie, praca i zabawa.  |  wrzesień - listopad 2019 

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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Przyjaciele Biblioteki: Wysprzedarz Książek 
piątek, 13 września • 16:00 -19:00 | sob., 14 września • 10:00-15:00 
Tanie książki, DVDs, CDs, and wiele więcej! Dochody są dla zespołu 
Przyjaciele Biblioteki. Zespół pomaga organizować różne programy w 
bibliotece. 

Biblioteki misja jest odkryj. połącz. stwórz. W ostatnim roku, chcieliśmy aby wszyscy odkryli naszą Beyond Books Collec-
tion i  eBooks i eAudiobooks oferowane przez Libby i Axis360 aplikacje.  

W tym roku, zachęcamy do połączenia… 
 - do strony internowej (Novelist, Mango Languages, Consumer Reports, i wiele więcej)  
 - do swoich Elmwood Park sąsiadów (program biblioteczne i wydarzenia)                   Więcej informacji w środku  

Video en Español | Spanish Video 
La Biblioteca da la bienvenida a todas las personas, pero sabemos que 
las bibliotecas son distintas en otras partes. Hicimos un video para 
mostrar todo lo que la Biblioteca tiene para ofrecer a quienes hablan 
español. Para ver el video, visite elmwoodparklibrary.org, y luego vaya 
a About EPPL >  Información en Español. 

Twoja Biblioteka:  
przeszłość, teraźniejszość, i przyszłość 
Biblioteka skończyła swoją 2016-19 strategic plan i ekzekucja tego 
planu przyniosło dużo nowych programów, książek i innych rzeczy.  

Tak jak: 

  • Nowa strona internetowa             • Książki dla nastolatków     
  • Beyond Books collection  • Staż studencki 
  • Stypendium                      • 3D drukarka 
  • Community Read z SD401            • Smartboard 
  • Lepsze połaczenie internetowe     • Explore-to-Go kits  
  • Spółpraca z centrami prac, Kiwanis, i Garden Klub 
  • Snack Space i Imaginarium 

W tym roku, biblioteka będzie stwarzała swój 2020-2023 strategic 
plan i chcemy waszą opinie o bibliotece i naszej wspólnocie w 
Elmwood Park i co potrzebują mieszkańcy od nas. Mamy nadzieję że 
państwo wypełnią  ankietę  w bibliotece lub przez internet 
zaczynając 1 września i że dołączycie się do nas na dyskusje w 
żimie. Na rażie, prosżę się dołączyć do nas na Snack & Chat aby 
porozmawiać i dać nam sugestie w wtorek, 8 października od 
15:00 - 16:00.  



 

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

The Librarian Is In: Your New Device /

Pomoc Bibliotekarza w Zakresie Twojej 

Elektroniki     Cz., 5 września • 10 - 11:30  

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

Excel 2010* 

Podstawowe: Wt., 10 września  • 19:00 - 20:30  
Średnie: wt., 8 paź.  • 19:00 - 20:30  
Zaawansowane: Wt., 12 list. • 19:00 - 20:30  

Organizing Your Family Tree with Family 
Search* / Drzewa Genealogiczny* 
cz., 19 września • 19:00 - 20:30  

Ancestry.com Library Edition* 
wt., 1 paź • 19:00 - 20:30  

Intro. to Consumer Reports Online* 
cz., 24 paź. • 10-11:30  

Holiday Cards with MS Publisher* / 
Kartki świąteczne na komputerze* 

wt., 5 list. • 19:00 - 20:30  

Introduction to Facebook* 
cz., 21 list. • 19:00 - 20:30 

Mówcy i  Programy 

Savvy Caregiver Workshop*  
śr. • 4, 11, 18 i 25 września | 2 i 9 paź. • 10:30-12:30  
Sześciotygodniowy program treningowy jest dla członków rodziny którzy 

opiekują się osobami z Alzheimerem lub z objawami demencji. Naucz się 
lepiej opiekować takimi osobami lub dostań zasoby na lepszym osobistym 
zdrowiem. 

Going Solar in Illinois: A Deep Dive into Solar Energy Systems 

/ Informacja o Solarach     pon., 9 września •  19:00-20:30  

Friends of the Library Book Sale 
piątek, 13 września • 16:00-19:00 | sob., 14 września • 10:00-15:00 
Tanie książki, DVDs, CDs, and wiele więcej! Dochody są dla zespołu  
Przyjaciele Biblioteki. 

Blood Drive with Versiti Blood Center* 
wt., 17 września • 14:00-19:00  
Aby się zapisać przez internet, węjdź na stronę versiti.org/il i szukaj Elmwood 
Park. 

Club Conti Presents: Wild Wild West  
sob., 21 września • 19:30-22:30  
Kup bilety na tegoroczny bal! Więcej informacji na okładce tej 
urlotki. 

Traditional Chinese Music: The Music of Shen Yun* 
sob., 12 paź. • 10:00-11:00 
Shen Yun jest słynne przedstawienie śpiewu i tańcu tradycjalnej chińskiej 
kultury. Dowiedź się więcej o chińskiej muzyce i jej początek.  

Holiday Photo Green Screen 
pon., 11 list. • 19:00-20:30  
Przyjdź zrobić zdjęcie świąteczne na tle green screen i dobierz tło swojego 
lubiena. Zdjęcie będzie potem wysłane przez email. Przjdź sam lub z 
znajomymi i rodziną.  

Gotowanie i Rzemiosło 

Coffee & Crochet*/ Kawa i Szydełka* 
Wt. • 10 września | 8 paź. | 12 list. • 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 

Afternoon Tea* / Herbata z Rana*  
Rejstracja kończy się 2 dni przed programem  
cz., 26 września • 13:00 - 14:00 
Przyjdź na herbatę i przekąski. Sponsorowane przez AgeOptions 

Eat & Make* / Jedz i Twórz* - Rejstracja kończy się 3 dni przed 

programem  
sob. • 28 września | 26 paź. | 30 list. • 14:00 - 16:00 
    28 września: Apple Slaw and Origami Flowers 
    26 paź.: Pumpkin Pie Dip and Stuffed Pumpkin Plushies 
    30 list.: Stuffing Egg Cups and DIY Wrapping Paper 

Cocoa and Cookies* Rejstracja kończy się 2 dni przed programem  
pon. • 7 paź. | 4 list. • 11 - 12 
Rozgrzej się gorącą czekoladą i ciastkami.  Sponsored by AgeOptions 

Wtorkowe Dyskusje 
o Książkach 
19:00-20:30  

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

17 września 15 paź. 19 list. 

Gry i Gimnastyka 
Game Night!* 
5 września | 3 paź. | 7 list. • 18:00-20:30   

Przjdź pograć w gry planszowe tak jak Unstable Unicorns, 
Ticket to Ride, Web of Spies, San Juan, Lanterns, Bears vs. 
Babies, Sagrada, Takenoko, i wiele więcej!  

Chair Yoga* / Joga*                                            
9, 23 i 30 września | 14 i 28 paź. | 11 i 25 list. • 13:00-14:00  
Proszę przynieść mate do jogi i butelkę z wodą na tą 
spokojną sesje ćwiczeń. 

Tai Chi*  
16 września | 21 paź. | 18 list. • 13:00-14:00  
Certyfikowany instruktor Gail Galivan poprowadzi 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. 

Trivia Night 

24 września | 29 paź. | 26 list. • 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! 

Przedstawienia Filmowe 
Środowe Przedstawienia • 13:30 

Wyświetlenie najnowszych filmów. Pyszny popcorn będzie 
serwowany. 

Piątki Kinomaniaka • 13:30  
Wyświetlenie starszych filmów oparte na miesięcznym 
temacie.  

Noc Rodzinna! 

Mango Languages to darmowy program do nauki języka 
angielskiego. Można też nauczyć się hiszpanskiego, fran-
cuskiego, niemieckiego, włoskiego, japonskiego, chinskiego i 
wiele innych języków. Znajdź namiary na naszej stronie in-
ternetowej pod Research/Learning > ESL & Languages. 

 



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

Gry 

Gaming* 
pon. • 9 i 23 września | 7 i 21 paź. | 4 i 18 list. • 16:00-17:30 
Roblox, Minecraft, Fortnite i inne gry 

Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh! 
Wiek 10-18 • Każdą śr. (z wyjątkiem 27 list.) • 16:00-18:00 

Dungeons & Dragons 
Klasy 7-12 • cz. • 19 września | 17 paź.| 21 list. • 17:30-20:30  

Perler Beads* 
Klasy 7-12 • cz., 26 września • 19:00-20:00 

Stwórz wzór z  perler beads. 

Filmy dla Nastolatków   

Shazam! 
cz., 5 września • 18:00-20:15  

Down a Dark Hall  
cz., 3 paź. • 19:00-20:30  

Pokémon Detective Pikachu 
cz., 7 list. • 18:30-20:45  

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

The Midnight Society*  
Klasy 4-8 • piątek., 13 września • 20:00-22:00 
W każdy piątek, trzynastego,  Midnight Society 

się spotyka aby opowiadać straszne historię i częstować 
się przekąskami. Ten program się odbywa po 
zamknięciu biblioteki. Będziemy opowiadać historie o 
duchach i inne legendy, więc jeżeli kogoś przerażają 
takie historię, proszę być odważnym i nie 
przychodzić na ten program. 

Gry 

Pokémon League*  

Klasy 1-6 • pon. • 23 września | 21 paź. |18 list. • 16:00-18:00 

Chess Club* 
pon. • 30 września | 28 pon. • 16:00-17:00 

 

DIY Wind Spirals* 

pon., 9 września • 19:00-19:45  

Meet the Artist* / Poznaj Plastyka* 
Śr. • 16:00-17:30  

Odkryj różnych plastyków i namaluj własne 

reprodukcje ich dzieł.  

   Banksy: 18 września • 16:00-17:30  

   Louise Bourgeois: 23 paź. • 16:00-17:30  

   Frida Kahlo: 20 list. • 16:00-17:30  

Embroidery Club* / Klub Hafciarski* 

wt., 24 września • 16:00-17:00 

DIY Pencil Holders*/Piórniki* 

śr., 16 paź. • 16:00-16:45  

No Bake Novelties* 

pon., 28 paź. • 19:00-20:30  

DIY No Sew Scarves*  

śr., 13 list. • 16:00-17:00 

Mosaics* / Mozaiki* 

wt., 26 list. • 16:00-17:30 

Gotowanie i Rzemiosło 

Homework 911 
Klasy K-6 • Wt. i Cz. • 16:00 - 18:00 
10 września - 24 października | 5-21 listopada 
Problemy z uzupełnieniem pracy domowej? Przyjdź do biblioteki po pomoc! 
Certifykowani nauczyciele będą współpracowali z uczniami w grupach lub jeden-na
-jeden. 

MidKids Read: Book Club*  

Śr. • 16:00 - 16:45  

Odbierz książkę Az biurka w departamencie Kids  

 25 września: See You in the Cosmos by Jack Cheng 

 30 paź.: Front Desk by Kelly Yang 

 27 list.: The Unicorn in the Barn by Jacqueline Ogburn 

Połącz się przez internetową pomoc zadaniową używając Tu-
tor.com! Korepetytorzy oferują pomoc na żywo przez chat i 
wirtualne pisanie na ekranie.  Więcej informacji na stronie 

elmwoodparklibrary.org  
Research/Learning > Homework Help for Kids & Teens. 

Young Adult Council 
cz. • 12 września | 10 paź. | 14 list. • 19:00-20:30  
Przyłącz się do grupy wolontariuszy. Pomóż zdobyć fundusze dla 
lokalnych fundacji niedochodowych, poznaj nowych przyjaciół  

Scary Stories* 
cz., 24 paź. • 19:00-20:30                                                  
Poznaj niektóre z najstraszniejszych PRAWDZIWYCH i 
niewyjaśnionych historii. Będziemy oglądać filmy i przywoływać 
lokalne wydarzenia ... a nawet nurkować w zjawiska paranormalne 
i pozaziemskie. To nie jest dla osób o słabym sercu! 

 

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



Programy dla Dzieci 

Bajki, Zabawy i Rzemiosło 

Czytanie połączone z zabawą stymuluje rozwój twojego 
dziecka. 

Tiny Tots / Maluszki 
Wiek 0-35 miesięcy z opiekunem 
śr. • 4 września - 4 grud. (z wyjątkiem 30 paź.) • 9:30-10:00 
Odkrywaj opowieści przez książki, piosenki i marionetki. 

Elmwood Park Play Group (nowy dzień!) 
Wiek 0-5 lat z opiekunem 
cz. • 5 września | 3 paź. | 7 list. • 9:30-11:30  
Pobaw się z innymi dziećmi.  Program przeznaczony dla 
maluchów. 

Little Explorers Story Time* 
Wiek 6-36 miesięcy z opiekunem 

Pon. • 9 września - 2 grud (z wyjątkiem 28 paź) • 9:30-10:15  
Odkrywaj świat książek przez piosenki, rymowanki i 
marionetki. 

Outdoor Adventures 
Wiek 2-5 lat z opiekunem 
pon. • 9 września - 21 paź. • 11:00-11:45  
Rozpocznij dzień z książkami, piosenkami, tańcem i zabawą. 
Zadzwoń do biblioteki w tydzień pogramu aby dostać 
informacje o lokalizacji programu. 

Wiggles & Giggles Story Time 

Wiek 2-5 lat z opiekunem 
Pon. • 4 list. - 2 grud • 11:00-11:45  
Rozpocznij swój tydzień z bajkami, muzyką i rymowankami. 

Rockin’ Reads*                                                    
Wiek 3-5 lat                                                                
śr. • 4 września - 4 grud. (z wyjątkiem 30 paź.) • 10-10:45  
Przygotuj się na zabawe z książką, muzyką, tańcem i wiele 
więcej. 

Specjalni Goście 

T-Rexplorers Dinosaur Adventure* 
Wiek 3-12 • pon., 16 września • 16:00-17:00 
Przyjdź zobaczyć prawdziwe skamieniałości! Przyjdź wcześniej na program aby spotkać się z  
Ranger the T-Rex przed biblioteką! 

Pumpkin Carving*/ Dekorowanie Dyń* 

Wiek 5-10 z rodzicem • śr., 23 paź. • 19:00-20:30  
Przynieś pomysły i narzędzia jeżeli macie. Dynie będą rozdane w bibliotece! Mieszkańcy 
Elmwood Park mogą się zapisać zaczynając 1 października. Mieszkańcy innych miast mogą 
zadzownić aby zarezerwować mięjsce pod numerem telefonicznym (708.395.1237).  

Dave Herzog’s Marionettes Halloween Show* /Przedstawienie Marionetek na Halloween* 
Wiek 2+ • wt., 29 paź. • 19:00-20:00   
Boris von Puppenspiel i  Frankie Monster oraz przyjaciele przedstawią zabawny program dla całej rodziny! 

Specjalne Opowieści i Rzemiosło 

Dinosaur Story Time* 

Wiek 4-8 
wt., 10 września • 16:00-16:45 

Back to School Story Time* 

Wiek 3-8 
cz., 12 września • 16:00-16:45 

Pirate Adventures* 

Klasy K-2 
wt., 17 września• 16:00-16:45 

Welcome Fall Story Time* 

Wiek 4-8 
cz., 19 września • 16:00-16:45 

Pumpkin Story Time* 

Wiek 3-8 
wt., 8 paź. • 16:00-16:45 

Fire Safety Story Time* 

Wiek 4-8 
cz., 10 paź.  • 16:00-16:45 

Black Cat Story Time* 

Wiek 4-8 
wt., 15 paź. • 16:00-16:45 

Pajama Story Time* 

Wiek 3-8 
cz., 17 paź. • 19:00-19:45  

Let’s Hear It for the Spider* 

Klasy K-2 
wt., 22 paź. • 16:00-16:45 

Owl Story Time* 

Wiek 4-8 
wt., 19 list. • 16:00-16:45 

Elephant Adventure* 

Klasy K-2 
cz., 21 list. • 16:00-16:45 

Turkey Story Time* 

Wiek 4-8 
wt., 26 list. • 16:00-16:45 

Więcej Zabawnych Programów 

Puzzlemania Game Day 
Wiek 5-10 • cz., 5 września • 16:00-16:45  

The “Bobblers” are Coming!* 
Klasy K-2 • cz., 26 września • 16:00-17:30  
Uzupełnij pudełko po jednej stronie z liściami i po drugiej z figurką  
Halloweenową “Bobble.” 

Little Leonardos* 

Wiek 2-4 lat z opiekunem • Śr., 30 paź.  • 10:00-10:45 

Dzieci wraz z rodzicami mogą stać się malarzami. Odpowiedni strój do 

zabawy z farbami. 

Board Game Day* 
wiek 5-10 • cz., 7 list. • 16:00-17:00 

Mad Science* 

Klasy K-2 • wt., 12 list. • 16:00-16:45 

Paw Patrol Party* 

wiek 3-8 • cz., 14 list • 16:00-17:00 

Homework 911 
Klasy K-6 • Wt. i Cz. • 16:00-18:00 
10 września - 24 października | 5-21 listopada 
Problemy z uzupełnieniem pracy domowej? 
Przyjdź do biblioteki po pomoc! Certifykowani 

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

 

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



 

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

Klasy 6-12 • wt. • 2 września | 1 paź.| 12 list. •  16:00-17:00  
Buduj roboty razem z naszym klubem robotowym. 

Hour of Code* / Godzina Programowania na 

Komputerach* 

Klasy 4-12 • cz. • 5 września | 3 paź. • 16:00-17:00   
Zagraj fajne gry i naucz się programowania na komputerze.  

Photoshop Poster Design* (trzy częściowa klasa) 

Klasy 4-12 • 10, 12 i 17 września • 16:00-17:00   
Naucz się używać Adobe Photoshop aby stworzyć plakaty własnej 
kreacji. 

Video Game Creator* (trzy częściowa klasa) 

Klasy 4-12 • 19, 24 i 26 września • 16:00-17:00   
Stwórz własną gre komputerową używając Flowlab.io!  

Soldering* (4-part class) / Lutowanie* (cztero częściowy 

program) 
Klasy 6-12 • 8, 10, 15 i 17 paź. • 16:00-17:00  
Naucz się używać lutownicy, jak montować płytke drukowaną, i dowiedz się 
więcej o elektronice!  

TinkerCAD 3D Design & Printing* (4-part class) / Modele 3D* 

(cztero częściowy program) 
Klasy 4-12 • 24 i 29 paź. | 5 i 7 list.  • 16:00-17:00  
Stwórz modele 3D w TinkerCAD i wydrukój je używając Makerbot 
Replicator! 

Create-a-Ghost* 
Klasy 4-12 • 31 paź. • 16:00-17:00  
Stwórz ducha w bibliotece używając domowe przedmioty.  

Paper Signals with Google (cztero częściowy program) 

Klasy 6-12 • 14, 19, 21 i 26 list. • 16:00-17:00  
Paper Signals są przedmioty stworzone aby reagowały do glosu. Można je 
programować aby dawały różną informacje, n.p. kiedy będzie potrzebna 
parasolka, ile czasu zostało na zegarku lub wiele innych rzeczy!  

Specjalni Goście i Programy 

Chicago Puppetry Guild Presents: A Fun Family Event* / Marionetki* 

Każdy wiek • wt., 24 września • 19:00-20:00 
Chicago Puppetry Guild będzie przedstawiał jak zrobić własne marionetki! 
Na końcu, wszyscy będą mieli okazje przedstawić swoją marionetke. 
 
 

Public Art & You* (wybierz jedną sesję) 
Wiek 8+ • 19 paź. • 14:00 - 15:30 | 19 list. • 19:00-20:30 
Biblioteka będzie miała publiczne przedstawienie plastyki razem z You Are Beautiful coop-
erative (you-are-beautiful.com), SD401, EPNCO, Youth Commission i Dominican University! 
Włącz się do nas na dyskusje ideałow naszego miasta i co to znaczy być miłym do innych. 
Uczestnicy stworzom własne dzieła! 
 
 

Family Bingo*/ Noc Gry w Bingo* 

Każdy wiek • wt., 22 paź.• 19:00-20:00 
 

Game Night!* 
Wiek 7+ • cz., 7 list. • 18:00-20:30  
Celebruj International Games Week z nami na rodzinny noc gier! 

Gry i karty będą dla państwa.  

Action Scene Photography (wybierz jedną sesje) 

Każdy wiek • sob., 23 list. • 10:00 - 12:00 i 14:00 - 16:00 | niedziela, 24 list • 14:00-16:00 
Przynieś swoją kamerę i zrób zdjęcia swojej rodzinie używając nasze piekne sceny. Te 
piękne zdjęcia są idealne na święta. 

Rodzine Pokazy Filmowe 

Popcorn i lemoniada 
będę serwowane. 

Toy Story 4 
pon., 4 list. 

19:00 - 20:45  

Aladdin (2019) 
pon., 7 paź. 
18:30-20:45 

Rower Książek 

Library Buttons 
Każdy wiek • 7 września • 13:00-14:00 
Dołącz się do nas w Bambi Park i 
wybierz sobie gużika z okazji Library 
Card Sign Up Month!  

DIY Bird Feeders / Karmniki 
dla Ptaków* 

Każdy wiek • 5 paź- • 13:00-14:00 
Dołącz się do nas w Mills Park i 
wybuduj karmnik dla ptaków! 
Dostarczamy materiały i pokarm dla 
ptaków. 

Wrzesień jest “Library Card Sign-Up Month” 
Wyrób sobie nową kartę do biblioteki w wrzesniu i twoje imię będzie podane na loterię aby 
wzgrać różne fajne nagrody. Można wybrać z wielu gift cards lub koszki nagród z Toy Story 
dla dzieci. 

Jest bardzo łatwo wyrobić carte do biblioteki. Jeżeli masz 18 lub więcej lat, przynieś ID 
które ma zdjęcie i swój adres w Elmwood Park (prawojazdy lub stanowy ID). 
Jeżeli masz poniżej 18 lat, przyjdź z rodzicem lub opiekunem.  

Twoja karta daje dostęp do różnych programów i innych rzeczy. Można porzyczać DVDs, 

bilety do muzeum i nawet lunete z naszej Beyond Books Collection.  

Użyj swoją karte aby włączyć się do pomocy internetowej tak jak Novelist, program 
który poleca książki do czytanie dla osób w każdym wieku. Znajdź też książki podobne 
do takich których lubisz. Aby użyć ten program, wejdź na naszą stronę i węjdź na  
Research/Learning > Literature & Reading.  
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Kiwanis Holiday Bazaar będzie w sob., 16 listopada od 10:00 do - 15:00 w Elmwood Park 
Parks & Rec Center. Biblioteki Young Adult Council będzie sprzedawał napoja, przekąski i da-
nia na obiad.  

Gifts for Adopt-a-Kid, Inc. 

Biblioteka jest co roczny punkt kolekcji dla Adopt-a-Kid, Inc., lokalna organizacja która daje 
prezenty rodzinom w potrzebie. Więcej informacji będzie wywieszona w lobby w listopadzie.  

Przyjaciele Biblioteki 
Przyjaciele Biblioteki zbierają fundusze przez członkowstwo i sprzedaż książek aby wspierać 
biblioteke. Fundusze przeznaczone są na różne program, stypendia dla woluntariuszy i zakup 
sprzentu dla biblioteki które zapewniają że biblioteka jest bardziej przyjemna dla naszych 
członków.  

Członkowstwo w związku kosztuje $5 na rok. Znajdź formularz i informacje o spotkaniach na 
naszej stronie internetowej:  
About EPPL > General > Friends of the Elmwood Park Public Library. 

Poznaj Illinois 
Biblioteka będzie oferować osobom z kartą biblioteczną 
przecenione bilety do różnych atrakcji w Illinois przez 
program Explore More Illinois! Bilety będą dostępne do 
takich mejsc jak: Chicago Children’s Museum (Navy Pier), 
Illinois Holocaust Museum (Skokie), Ernest Hemingway Foundation (Oak Park) i Abraham 
Lincoln Presidential Library i Museum (Springfield).  

Po więcej informacji i aby rarezerwować bilety, węjdź na naszą stronę internetową i  na How 
Do I? > Special Collections > Museum Passes.  Kliknij  “Explore More Illinois” i loguj się 

używając numer karty bibliotecznej i PIN.  

Nowa Aplikacja SWAN Libraries! 
Nowa aplikacja biblioteczna jest teraz dostępna na telefonach i tabletach Apple i Android. Po 
prostu loguj się numerem karty bibliotecznej i PINem aby użycz program the SWAN Catalog i 
My Account. 

My Account: 
- Sprawdź jakie masz książki wypożyczone. 
- Sprawdź i anuluj holds. 
- Sprawdź i zapłać kary. 

Virtual Library Card: 
 - Na swoim końcie, numer karty bibliotecznej jest 
dostępny. 
 - Można złączyć wszystkie karty biblioteczne w rodzinie do 

jednego konta. 

Searching: 
 - Szukaj książek przez SWAN catalog. 
 - Zaczymaj książki. 
 - Wypozyć i użyj eBook i 
   eAudiobook przez aplikacje.  

Po więcej informacji, węjdź na stronę elmwoodparklibrary.org, i 
węjdź na How Do I? > My Library Account > SWAN Libraries App. 

 

ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY 

1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707 
Phone: 708.453.7645 | Fax: 708.453.4671 
www.elmwoodparklibrary.org 

 

 
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: 
1 i 2 września: Labor Day Weekend 
31 pażdziernika: Nieczynne po 17:00 na 
Halloween 
1 listopada: Staff Development Day 
7 listopada: Nieczynne po 17:00 na 
Thanksgiving 
28 listopada: Thanksgiving Day  

SPOTKANIA ZARZĄDU BIBLIOTEKI: 
Czwartek, 19 września • 20:00 
Czwartek, 17 pażdziernika • 20:00 
Czwartek, 21 listopada • 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 
uczestn iczen iu w zajęc iach, 
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 
powodu choroby lub inwalidzstwa 
po w y że j  3 0  dn i ,  m o ż e s z 
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 
email (mmoss@elmwoodparklibrary.org). 

Beyond Books Collection - Nowe Rzeczy! 
Pożycz nasz nowy odkrywacz do metali aby znaleść skarby na plażach, w parku albo w swoim 
podwórku. Spróbuj nasze lornetki, oglądnij gwiazdy przez naszą lunetę albo powiększ małe 
rzeczy używając nasze nowe LED szkło powiększające. Jeżeli masz 18 lat lub więcej i masz 
kartę do biblioteki, możesz te rzeczy i inne pożyczyć od biblioteki Beyond Books Collection! 

Dzięki naszej dotacji od AgeOptions, mamy też wózek inwalidzki, chodzik i kilka okularów do 
czytania, do użycia w bibliotece. Wózek inwalidzki i chodzik są do wypożyczenia w Circulation 
desk a okulary przy biurku w Adult Services.  


