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 Miejsce, gdzie łączą się życie, praca i zabawa.  |  wrzesień - listopad 2021 

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

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 

Nadchodzące wydania książek   
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Miesiąc Rejestracji na Kartę 

Biblioteczną: Powrót do Biblioteki  

We wrześniu Biblioteka Publiczna Elmwood Park przyjmuje ducha 
“Spirit Week”. Po minionym roku z radością witamy nowych i 
powracających patronów, świętując Miesiąc Rejestracji Karty 
Bibliotecznej. Z tej okazji, we wrześniu, do wyczerpania zapasów, 
rozdamy sznurki na klucze i butelki na wodę dla osób 
otwierających nowe lub odnawiające karty biblioteczne.   

To Z przyjemnością ogłaszamy również, że od 1 września 
2021 r. biblioteka oficjalnie zwalnia wszystkich 
użytkowników  z opłat karnych! Aby uczcić tę zm ianę i 
wesprzeć naszą lokalną społeczność, w dniach 19-25 września 
organizujemy zbiórkę nie psującej się żywności i tygodnia “Spirit 
Week”.  

Harmonogram Tygodnia “Spirit Week”: 

-19 września: Sportowa Niedziela 
Pochwal się ulubionymi akcesoriami drużyny sportowej 

-20 września: Pasujący Poniedziałek 
Poproś przyjaciół, aby ubrali się w pasujące wzory, kolory lub 
motywy 

-21 września: “Tie-Dye” Wtorek 
Noś “tie-dye” lub jasne kolory, aby rozświetlić dzień 

-22 września: Zwariowana Środa 
Rozczochrane włosy, niedopasowane skarpetki, zderzające się 
wzory... spróbuj wszystkiego! 

-23 września: Retro Czwartek 
Wybierz strój, aby oddać hołd wybranej dekadzie 

-24 września: Piątek Fandomu 
Ubierz się jak postać z ulubionej książki, filmu lub serial  

-25 września: Super Sobota 
Bohaterowie kontra złoczyńcy…tylko ty możesz zdecydować, po 
której jesteś stronie 

 

Kiedy odwiedzasz bibliotekę, aby pochwalić się swoim kostiumem, 
przynieś kilka nieprzeterminowanych artykułów, aby pomóc innym 
członkom społeczności. Niektóre z najbardziej potrzebnych 
produktów to płatki zbożowe, mieszanka do naleśników, syrop, 
kawa, krakersy, makaron z serem, puree ziemniaczane, pudding, 
galaretka, ryż, chili w puszkach, przyprawy, galaretka, olej, masło 
orzechowe i sos do makaronu. Przyjmiemy również niektóre 
artykuły nieżywnościowe, w tym dezodorant, produkty dla kobiet, 
detergenty do prania, ręczniki papierowe, papier toaletowy i 
szampon. Darowizny trafią do spiżarni żywności społeczności 
Leyden. 

Ubieramy Maseczki na 
Programy w Bibliotece 

Cieszymy się, że możemy oferować programy w 
bibliotece i czekamy na Ciebie. Ze względu na wielkość sali i bliski 
kontakt oczekiwany podczas takich wydarzeń oraz zgodnie z 
wytycznymi CDC i IDPH, będziemy wymagać od wszystkich 
noszenia masek podczas programów w tym czasie. Dotyczy to 
wszystkich pracowników i uczestników w wieku od 3 lat.  

Najczęściej zadawane pytania 

Co to Znaczy że nie ma już Opłat Karnych? 
Brak opłat karnych oznacza, że jeśli zwrócisz produkt po 
terminie, nie nałożymy żadnych zaległych kar.  

Czy to oznacza, że mogę zachować moje wypożyczone 
materiały na zawsze? 
Nie. Powinieneś zwrócić materiały biblioteczne w odpowiednim 
czasie, aby twoi sąsiedzi również mogli z nich skorzystać. Po 
upływie 21 dni, Twoje konto biblioteczne zostanie zablokowane, 
dopóki nie zwrócisz przedmiotu w dobrym stanie lub nie 
zapłacisz za zgubiony przedmiot. 

Co to oznacza dla dostępności popularnych artykułów? 
Biblioteka podejmuje decyzje co zakupić na podstawie 
zainteresowania i potrzeby naszych mieszkańców i będzie nadal 
dostosowywać nasze praktyki, aby sprostać zapotrzebowaniu. 
Nie spodziewamy się, że ta zmiana wpłynie na nasz wygodny i 
elastyczny dostęp do materiałów.  

Dlaczego Biblioteka Pozbywa się Opłat Karnych? 
Pracujemy nad zwiększeniem dostępu do biblioteki dla członków 
naszej społeczności i zmniejszeniem barier w obsłudze. 
Biblioteka była w stanie pilotować tę zmianę, gdy znieśliśmy 
wszystkie zaległe kary, aby ułatwić korzystanie z biblioteki 
podczas pandemii. Po starannym rozważeniu i przy pozytywnych 
opiniach naszych patronów, a także wielu sąsiednich bibliotek, 
które są już wolne od opłat, Rada Biblioteczna przegłosowała 
trwałe zniesienie zaległych kar. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę 
internetową: elmwoodparklibrary.org/checkout 



**Wymagana Rejestracja: Rejestracja na programy dla dorosłych rozpoczyna się teraz.  

Uwaga: Wszystkie programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze  aktualizacje.  

Programy dla Dorosłych 
Polecane Programy i Prelegenci  
Versiti Blood Drive / Akcja Oddawania Krwi Versiti 
wtorek, 14 września • 10:30 - 14:30  
Oddaj krew poprzez Versiti Blood Center of Illinois w bibliotece. Możesz 
przyjść bez umówienia lub umówić się na spotkanie na stronie internetowej 
donate.illinois.versiti.org. Kliknij „Donate Now” i wyszukaj Elmwood Park.  

Resume Workshop - Hybrid Program* / Warsztaty 
Pisania CV (Resume) - Program Hybrydowy* 
środa, 15 września • 19:00-20:00  
Dowiedz się, jak napisać przyciągające wzrok i informujące CV, które 
pomoże Ci znaleźć pracę, której szukasz. Dowiedz się, jak stworzyć 
dokument dostosowany do Twoich umiejętności, doświadczenia i celów, 
a także jak uniknąć typowych błędów i przezwyciężyć problemy, takie 
jak luki w pracy lub dyskryminacja ze względu na wiek.  

Strengthening Your Immune System with Energy 
Medicine - Hybrid Program* / Wzmocnienie Układu 
Odpornościowego poprzez Medycynę Energetyczną - 
Program Hybrydowy*  wtorek, 5 października • 19:00-20:30  
Dołącz do Pani Diany Czekalski z DiEnergize w programie medycyny 
energetycznej. Nauczysz się technik energetycznych i punktów 
akupunkturowych, które pomogą Twojemu układowi odpornościowemu 
i jak praktykować medytację, która pozwoli ciału zrelaksować się i goić.  

Virtual Program: The Color of Law & Reversing 
Segregation with Richard Rothstein* / Program 
Wirtualny: Kolor Prawa i Odwrócenie Segregacji 
z Richardem Rothsteinem* 
środa, 13 października • 19:00  
Autor i naukowiec Richard Rothstein przedstawia politykę, 
która doprowadziła do segregacji rasowej w społecznościach 

amerykańskich oraz co można zrobić, aby odwrócić te praktyki i działać 
na rzecz równości rasowej. Współsponsorowany przez wiele bibliotek 
Illinois i prowadzony we współpracy z Racial Awareness in the North 
Shore (RAIN), Together is Better Alliance (TiBA).  

Essentials of Estate Planning - Hybrid Program* / 
Podstawy Planowania Majątkiem — program 
hybrydowy*  czwartek, 4 listopada • 19:00-20:00  
Dołącz do dr. Jima Flanagana, który od początku do końca wyjaśnia 
proces planowania majątkiem. Dowiedz się więcej na temat 
testamentów, trustów, spadków, pełnomocnictw, umów opiekuńczych i 
nie tylko. Pod koniec tych zajęć uczestnicy dokładnie zrozumieją, jakie 
kroki muszą podjąć, aby chronić swojego współmałżonka i 
spadkobierców.  

Książki & Filmy  
Wednesday Matinee / Środowy Popołudniowy Seans 
Środy • 13:30  
Oglądaj popularne nowości! Sprawdź kalendarz online lub miesięczny 
harmonogram przy biurku Działu dla Dorosłych. 

Tuesday Night Book Discussion / Wtorkowa Wieczorna 
Dyskusja na Temat Książki 
wtorki • 21 września | 19 października | 16 listopada • 19:00-20:30  
Każda książka będzie dostępna przy biurku Działu dla Dorosłych na 
około cztery tygodnie przed dyskusją. 
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Komputery & Technologia  
Computer Open Hours* / Informacje o Komputerach* 
wtorek, 7 września • 13:00 | wt., 12 października • 19:00-20:00  
Masz ogólne pytanie dotyczące komputerów lub Internetu? 
Zatrzymaj się i zapytaj bibliotekarza. 

Excel Classes* / Klasy Excel* 
-Basics / Podstawy: czwartek, 30 w rześnia • 19-20:30  
-Intermediate / Średniozaawansowany:  
  czwartek, 21 października • 19:00-20:30  
-Advanced / Zaawansowane:  
  czwartek, 11 listopada • 19:00–20:30  

Sztuka i Rzemiosło 
Hybrid DIY* / Hybrydowe Majsterkowanie*  
Czwartki • 12.00   - Rejestracja kończy się 7 dni przed - 
Dołącz do nas, aby majsterkować! Aby wziąć udział wirtualnie, 
po prostu odbierz swoje materiały w bibliotece na tydzień przed 
programem. Ten program jest sponsorowany przez AgeOptions.  
 9 września – Worek z Pomalowanego Płótna 
 14 października – Dynia z Koralików 
 11 listopada – Peeling cukrowy 

Holiday Handmade / Świąteczne Majsterkowanie 
wtorek, 9 listopada • 18:30 - 20:30  
Mamy wiele materiałów rzemieślniczych, które tylko czekają na 
przerobienie na coś wyjątkowego. Zaskocz rodzinę i przyjaciół w 
te święta zrobionymi przez siebie serdecznymi prezentami! 
Przyjdź i zobacz, co możesz stworzyć. Podpowiemy Ci pomysły, i 
zachęcimy Cię do Własnych inspiracji.  

Gry i Fitness  
Hybrid Wits Workout* / Hybrydowy Trening 
Sprytu*  - Rejestracja kończy się 3 dni przed - 
pon. •  4 października | 1 listopada  • 13:00-14:00 •  
Twój mózg też musi ćwiczyć! Dołącz do nas, aby wziąć udział w 
zabawnych zajęciach mających na celu utrzymanie i poprawę 
funkcji poznawczych i pamięci. Arkusze będą dostępne do 
odbioru na tydzień przed programem.  
Sponsorowane przez AgeOptions.  

Hybrid Chair Yoga* / Hybrydowa  Joga na Fotelu* 
pon. •  13 i 27 września | 11 i 25 października | 8 i 22 listopada 
 • 13:00-14:00  
Joga na fotelu jest wykonywana całkowicie na krześle lub stojąc 
obok krzesła i jest świetna dla osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej. Sponsorowane przez AgeOptions.  

Hybrid Gentle Mat Yoga* / Hybrydowa Delikatna 
Joga na Macie* 
pon. •  20 września | 18 października | 15 listopada  • 13:00  
Delikatną matową jogę można wykonywać na macie, łóżku lub 
kanapie. Te zajęcia obejmują delikatne rozciąganie z kilkoma 
pozycjami na stojąco, siedząco i leżąco. Rhonda nauczy Cię o 
Twoim ciele i oddychaniu, skupiając się na elastyczności i 
odprężeniu ciała i umysłu. Ten program jest sponsorowany 
przez Przyjaciół Biblioteki. 

Trivia Night at the Library / Noc Ciekawostek w 
Bibliotece 
wt. • 28 września | 26 października | 30 listopada • 19:00-20:45  
Noc Ciekawostek powraca do biblioteki! Zaproś znajomych i 
stwórz zespół złożony z maksymalnie 5 osób lub poznaj nowe 
osoby i połącz siły. Dla zwycięzców czekają nagrody!  

Przedstawiamy programy hybrydowe! Program hybrydowy oznacza, że możesz wziąć udział osobiście lub dołączyć 
do nas wirtualnie! Kiedy się zarejestrujesz, po prostu daj nam znać, jak planujesz wziąć udział. Każdy musi nosić maskę na 
twarzy podczas programów osobistych.  



Programy dla Dzieci Starsze i Nastolatkowie 

*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni w cześniej (1 i 15 dnia poprzedniego miesiąca).   

Uwaga: Wszystkie programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze  aktualizacje.  

Perler Beads* / Koraliki Perler* 
klasy 3-6 • piątek, 24 września • 14:00  
Zaprojektuj własną grafikę pikselową za pomocą koralików 
Perler.  

DIY Trick or Treat Bags* / Torby na Halloween* 
klasy 3-6 • pon., 25 października • 16-16:45  
Przygotuj się na Halloween, dekorując swoją własną torbę 
na cukierki.  

Coded Jewelry* / Kodowana Biżuteria* 
klasy 3-6 • pon., 8 listopada • 16:00-17:00  
Noś tajne wiadomości, tworząc bransoletki z koralików za 
pomocą kodu binarnego.  

Virtual MidKid Munchies* / Wirtualne Przekąski 
dla Starszych Dzieci (Zoom)* 
Klasy 3-6 • środa • 10 listopada • 16-16:45  
Uwaga wszyscy miłośnicy przekąsek! Odbierz zestaw 
przekąsek z biblioteki, a następnie zaloguj się do naszego 
wirtualnego programu Zoom, aby przetestować smak swoich 
przekąsek. Zestawy przekąsek dostępne na tydzień przed 
programem. 

MidKids Read*/ Czytanie dla Starszych Dzieci 
Klasy 3-6  

Środy. • 16-16:45  

Każdego miesiąca odbierz kopię powieści graficznej i 

przekąskę w dziale dla Dzieci i Nastolatków. Przeczytaj 

książkę i omów ją z innymi, którzy ją czytają!  

29 września : Big Apple Diaries by Alyssa Bermudez  

27 października : Séance Tea Party by Reimena Yee  

17 listopada: Pawcasso by Remy Lai   

 

MidKid & Teen Book Boxes* / Pudełka z 

Książkami dla Starszych Dzieci i Nastolatków* 

Zapisz się, aby otrzymać swoje jesienne pudełka z książkami! 

Opowiedz nam trochę o sobie, a my dobierzemy książki specjalnie dla 

Ciebie. Subskrybenci otrzymają co miesiąc pudełko z 1-2 książkami i 

smakołykami! Kiedy skończysz, zwróć książkę i pudełko, ale zachowaj 

smakołyki.   

Trading Card Games/ Kolekcjonerskie gry 
karciane 
Wiek 10-18 • śr. • 8 września | 6 października | 3 listopada  
• 16:00-18:00  
Zagraj w popularne gry karciane Yu-Gi-Oh, Magic: the 
Gathering i Pokémon. Nie wiesz jak grać? Chętnie Cię 
nauczymy! Wpadnij na luźną, otwartą zabawę.  

Teen Advisory Board* / Komitet Doradczy 
Nastolatków* 
Klasy 7-12 • Czw. • 18:30-19:30  
• 9 września | 14 października | 11 listopada  
Komitet Doradczy Nastolatków pomaga uczynić bibliotekę 
lepszym miejscem dla dzieci i nastolatków. Dziel się swoimi 
pomysłami, pomagaj Bibliotece w programach dla dzieci i 
odwdzięczaj się swojej społeczności, a wszystko to 
jednocześnie zdobywając godziny pracy wolontariackiej! 

Perler Beads* 
klasy 7-12 • piątek, 24 września • 13:00-14:00  
Zaprojektuj własną grafikę pikselową za pomocą koralików 
Perler.  

Astrology Art* / Astrologiczna Sztuka* 
Klasy 7-12 • wtorek, 5 października • 16:00-17:00  
Czy jesteś wschodzącym Strzelcem? Czy masz Księżyc Lwa? 
Stwórz świecącą w ciemności sztukę astrologii na podstawie 
swoich znaków zodiaku. Nie jesteś pewien swoich znaków? 
Znajdź swoją godzinę urodzenia, datę i lokalizację, a my 
pomożemy Ci sprawdzić Twój wykres astrologiczny.  

DIY Patches* / Majsterkowanie - Łatki do 
Naprasowania 
klasy 7-12 • pon., 22 listopada • 16:00-17:00  
Stwórz własną łatkę do naprasowania! Dodaj naszywki do 
ulubionej torby na książki lub kurtki dżinsowej.  

TeensRead* / Czytanie dla Nastolatków* 
klasy 7-12 • środa • 18:30-19:30  

Odbierz egzemplarz książki, przeczytaj ją i przyjdź 

przedyskutuj ją z innymi, którzy też ją czytają! Przyszłe 

wybory książki będą głosowane przez nastolatków, więc 

przyjdź na wrześniowe spotkanie, aby pomóc nam 

wybrać książkę na następny miesiąc!  

22 września: They Both Die at the End by Adam Silvera 

20 października i 17 listopada: TBD 

Trading Card Games/ Kolekcjonerskie gry karciane 
Wiek 10-18 • śr. • 8 września | 6 października | 3 listopada • 16:00-18:00  

Zagraj w popularne gry karciane Yu-Gi-Oh, Magic: the Gathering i 

Pokémon. Nie wiesz jak grać? Chętnie Cię nauczymy! Wpadnij na luźną, 

otwartą zabawę.  

Każdy musi nosić maskę podczas programów osobistych. Dotyczy to wszystkich pracowników i uczestników w wieku od 3 lat. 



*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni w cześniej (1 i 15 dnia poprzedniego miesiąca).   

Uwaga: Wszystkie programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze  aktualizacje.  

Programy dla Dzieci 

Tiny Tots Story Time* / Bajki dla Małych Dzieci* 
Wiek 0 - 35 miesięcy z opiekunem  
środa • 15 września – 27 października • 9:30–10:00  
Odkryj, co opowiadanie bajek może przynieść Twojemu 
maluchowi podczas tej półgodzinnej zabawy. Będziemy mieli 
książki, piosenki, lalki i nie tylko.  

Rockin’ Reads* 
Wiek 3-5 z opiekunem  
środa • 15 września - 27 października • 10-10:45  
Przygotuj się na zabawę z książkami, piosenkami, lalkami i 
nie tylko!  

Little Explorers Story Time* / Bajki dla Małych 
Odkrywców* 
Wiek 6 miesięcy - 36 miesięcy z opiekunem  
wt. • 21 września – 26 października • 9:30–10:00  
Poznaj piękno książek, piosenek, podskoków i rymów ze swoim 
maluchem. Częścią zabawy będą szaliki, shakery, lalki i inne 
interaktywne gry.  

Pom Pom Party* 
Wiek 2-5 lat z opiekunem • środa, 10 listopada • 10-10:45  
Ćwicz liczenie, sortowanie kolorów i budowanie umiejętności 
sensorycznych dzięki naszemu ulubionemu zaopatrzeniu do 
rękodzieła: pomponom!  

Perler Beads* / Koraliki Perler* 
klasy K-2 • piątek, 24 września • 11:00-12:00 . 
Zaprojektuj własną grafikę pikselową za pomocą koralików 
Perler.  

Spider Science* / Nauka o Pająkach*  
klasy K-2 • czwartek, 21 października • 16-17  
Czy pająki są straszne czy pomocne? Dowiedz się w tym 
zabawnym programie naukowym o pajęczakach! 

DIY Trick or Treat Bags* / Torby na Halloween* 
klasy K-2 • wtorek, 26 października • 16-16:45  
Przygotuj się na Halloween, dekorując swoją własną torbę na 
cukierki.  

DINOvember Party* / Listopadowe Dinozaury* 
klasy K-2 • pon., 15 listopada • 16.00-17.00  
Zapraszamy wszystkich paleontologów! Dołącz do naszych 
zajęciach i grach, aby odkryć wszystko, co związane z 
dinozaurami.  

KidsRead* / Czytanie dla Dzieci* 
klasy K-2 • Czw. • 16-16:45  

• 9 września | 7 października | 4 listopada  

Klub książki dla dzieci, które zaczynają czytać! Dołącz 

do nas w grach, zajęciach i rzemiośle opartym na 

książce z rozdziałami. Bibliotekarz przeczyta na głos 

pierwszy rozdział, a następnie dzieci będą mogły 

pożyczyć egzemplarz książki, aby dokończyć czytanie w domu.  

9 września: Kondo and Kezumi Visit Giant Island  
 by David Goodner 

7 października: Willa the Wisp (Fabled Stables series)  

        by Jonathan Auxier 

4 listopada: Doggo and Pupper  
 by Katherine Applegate 

Technologia dla i Starszych Dzieci i Nastolatków: 

3D Printing & TinkerCAD* / Druk 3D i TinkerCAD* 
(klasa 4-częściowa) 
klasy 6-12 • 7, 9, 14, 16 września • 16-17  
Naucz się tworzyć modele 3D i drukować je w Replikatorze 
Makerbot! Ta klasa nauczy Cię podstaw projektowania 3D i 
korzystania z Tinkercad.com do tworzenia obiektów 3D, które 
można wydrukować na dowolnej drukarce 3D.  

Soldering Electronics* / Lutowanie Elektroniki* 
(klasa 4-częściowa) 
Klasy 6-12 • 21, 23, 28, 30 września • 16:00-17:00  
Dowiedz się, jak lutować elektronikę! Nauczymy Cię, jak 
obchodzić się z lutownicą i jak bezpiecznie lutować, jak 
montować komponenty na płytce obwodu i wszystkiego, co 
musisz wiedzieć, aby sprawić że elektronika zadziała!  

Glowforge i Inkscape* (klasa 4-częściowa)  
Klasy 6-12 • 12, 14, 19, 21 października • 16-17  
Naucz się tworzyć projekty i wytrawiać je lub ciąć na różne 
materiały za pomocą wycinarki laserowej Glowforge! Te zajęcia 
nauczą Cię podstaw pracy z grafiką wektorową i ożywiania 
projektów na wycinarce laserowej Glowforge. 

Halloween PNG* (klasa 2-częściowa) 
Klasy 4-12 • 26 i 28 października • 16:00-17:00  
Użyj technologii, aby ożywić upiorną dekorację Halloween!  

Movie Making* / Tworzenie filmów*  
(zajęcia 6-częściowe) 
Klasy 4-12 • 2, 4, 9, 11, 16, 18 listopada • 16.00-17.00  
Światła, kamera, akcja! Napiszmy scenariusz, nagrajmy trochę 
materiału i zmontujmy go w film.  

Thanksgiving Table Place Cards* / Kartki na stół na 
Święto Dziękczynienia* 
Klasy 4-12 • 23 listopada • 16:00-17:00  
Potrzebujesz dekoracji na stół na Święto Dziękczynienia? Nie idź 
do sklepu, zaprojektujmy je sami i urzeczywistnijmy 
wykorzystując technologię w pokoju PNG!  

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). 

Każdy musi nosić maskę podczas programów osobistych. Dotyczy to wszystkich pracowników i uczestników w wieku od 3 lat. 



Programy dla Rodzinne / W Każdym Wieku  

*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni w cześniej (1 i 15 dnia poprzedniego miesiąca).   

Uwaga: Wszystk ie programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.  

Family Movie Night / Rodzinna Noc Filmowa 

Wszystkie grupy wiekowe • Pon. • 18:30-20:30  

Wpadnij i dołącz do nas na rodzinny wieczór filmowy! Filmy mogą ulec 

zmianie. Sprawdź nasz kalendarz pod kątem aktualizacji. 

    4 października: Raya and the Last Dragon 

    1 listopada: Peter Rabbit 2 

Plan Strategiczny 2022-2025  

Powoli wychodząc z pandemii, biblioteka zastanawia się nad przeszłym suk-

cesem naszego planu strategicznego na lata 2016-19 i patrzy w przyszłość, 

aby stworzyć plan na lata 2022-25. 

Twój wkład i pomysły są kluczowe dla tego procesu, ponieważ rozważamy, co 

biblioteka robi dobrze, co wymaga poprawy i w jaki sposób możemy dalej 

spełniać Twoje oczekiwania. 

Tej jesieni i zimy będziemy organizować krótkie grupy fokusowe po niektórych 

naszych programach dla chętnych uczestników, a także organizować dedy-

kowane sesje, aby zebrać Państwa opinie. Będziemy również tworzyć ankiety, 

które będą dostępne w bibliotece lub na naszej stronie internetowej. 

Aby uzyskać informacje, aktualizacje i ankiety, a także nasz plan strategiczny 

na lata 2022-2025 (który ma zostać ukończony wiosną 2022 r.), odwiedź 

naszą stronę internetową: elmwoodparklibrary.org/strategicplan 

 

Chcemy Usłyszeć od Ciebie! 
Zapisz się na jedną z tych sesji i daj nam znać, w jaki 

sposób Biblioteka może nadal służyć Tobie, Twojej 

rodzinie i społeczności. 

Pizza & Opinie - dla Nastolatków*  
klasy 7-12 • pon., 27 września • 16:00-17:00 

Czas na Zabawę i Opinie — dla Rodzin*  
Dzieci z opiekunami • 29 września • 19:00-20:00 

Dzieci z opiekunami • 30 września • 10-11 rano 

Pizza & Opiniones (en Español)* 

Adultos • Miercoles., Oct. 6 • 7-8 p.m. 

Pizza & Opinie - dla Dorosłych*  
Dorośli • czwartek, 7 października • 19:00-20:00  

Grandparent’s Day / Dzień Babci i 
Dziadka 
Wszystkie grupy wiekowe • niedziela, 12 września • 13:30  
Zapraszamy wszystkie babcie i dziadków! Świętuj Dzień 
Babci i Dziadka, odwiedzając bibliotekę z wnukiem. 
Wpadnij na majsterkowanie i gry karciane. Zabawa dla 
wszystkich grup wiekowych!  

Pumpkin Painting Carryout Kit* / 
Zestaw do Malowania Dyni* 
Data odbioru: pon., 18 października  
Zarejestruj się, aby otrzymać ten zestaw i 
otrzymaj wszystkie materiały potrzebne 
do pomalowania własnej dyni. Ta 
zabawna rodzinna aktywność jest 
dostępna dla wszystkich grup wiekowych.  

 

Family Concert in the Park  
with Alina Celeste* / Koncert 
Rodzinny w Parku z Aliną Celeste* 
Wszystkie grupy wiekowe • sobota, 25 września • 
10:00  

Dołącz do Aliny Celeste na radosną mieszankę 
śpiewów i tańca. Klasyczne pieśni ludowe dla dzieci 
w języku hiszpańskim i angielskim ze Stanów 
Zjednoczonych, Karaibów i Ameryki Łacińskiej, a 
także jej proste i melodyjne, oryginalne melodie 
łączą się w całość i zapewniają wspaniałą zabawę. 

Koncert odbędzie się w Central Parku, a w razie złej pogody przeniesie się 
do środka. Przynieś własne krzesło lub koc aby wygodnie oglądać koncert. 

Homework Help with Tutor.com / Pomoc w Zadaniach 
Domowych z Tutor.com  

Uzyskaj pomoc w pracy domowej online od nauczyciela na żywo za pomocą technologii z Tutor.com!  
Korepetytorzy są dostępni codziennie od południa do północy (12:00 - 12:00). 

Znajdź link Tutor.com na naszej stronie internetowej pod Kids & Teens > Homework Help. 

Każdy musi nosić maskę podczas programów osobistych. Dotyczy to wszystkich pracowników i uczestników w wieku od 3 lat. up. 
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Przyjaciele Biblioteki  
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w corocznej wyprzedaży książek Przyjaciół Bibli-
oteki. Był to ogromny sukces. Zebrano ponad 1,400 dolarów na wsparcie programów bibli-
otecznych. Przyjaciele Biblioteki nadal przyjmują darowizny, które można w koszyku na da-
rowizny. Upewnij się, że Twoje przedmioty są czyste, suche i w dobrym stanie. Przyjaciele 
Biblioteki cenią Twoje darowizny, ale nie mogą przyjmować podręczników, zestawów en-
cyklopedii, czasopism ani instrukcji do użytku produktów. 

Jeśli chcesz zostać członkiem, wyślij swoją opłatę członkowską w wysokości 5 USD do 
Przyjaciół Biblioteki Elmwood Park na adres biblioteki. 

 

ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY 

1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707 

Telefon: 708.453.7645 | Faks: 708.453.4671 

www.elmwoodparklibrary.org 
 

Aby otrzymywać najnowsze aktualizacje, 

zapisz się do naszego e-biuletynu: : 

elmwoodparklibrary.org/eNews 

 

 

GODZINY: 

Poniedziałek - Czwartek: 9:00-21:00 

Piątek: 9:00-18:00 

Sobota: 9:00-17:00 

Niedziela: 13:00-17:00 

NIE CZYNNE: 

5 i 6 wrzesień: Weekend Święta Pracy 

5 listopada: Dzień Rozwoju Kadr 

24 listopada: Zamknięcie o 17:00 na Święto 

Dziękczynienia 

25 listopada: Święto Dziękczynienia 

26 listopada: Zamknięcie o 17:00 na Święto 

Dziękczynienia 

SPOTKANIA ZARZĄDU BIBLIOTEKI: 

16 września • 19:00 

21 października  • 19:00 

18 listopada • 19:00 

DYREKTOR BIBLIOTEKI I ZARZĄD: 

Chris Pesko, Prezydent  

Peter Fosco, Vice Prezydent  

Elsa Volpe, Skarbnik 

Marisa Santangelo, Sekretarz 

Diana M. Gordon, Członek Zarządu 

Michelle Mondia, Członek Zarządu 

SK Narayan, Członek Zarządu 

Tiffany Verzani, Dyrektor  

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.  

Twoja Biblioteka w Domu: Zasoby Cyfrowe 
Uzyskaj dostęp do bezpłatnych eBooków, eAudiobooków i 
cyfrowych magazynów z domu dzięki karcie bibliotecznej Elmwood 
Park! Znajdź eBooki i eAudiobooki za pomocą aplikacji Axis 360 lub 
aplikacji Libby firmy Overdrive. Przeglądaj cyfrowe czasopisma za 
pomocą aplikacji Flipster. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź 
naszą witrynę internetową i zajrzyj do sekcji eBooks & more > Get-
ting Started > Library Digital Collections + Instructional 
Guides. 

Ulepszenia Katalogu SWAN – Już Wkrótce!  

Katalog online SWAN, w którym możesz wyszukiwać książki, filmy i nie tylko, zostanie uak-
tualniony tej jesieni! Zmiany obejmują ulepszoną trafność wyszukiwania, wyraźniejsze 
wskazanie, czy element jest dostępny lub wypożyczony, a wszystkie formaty tytułu zostaną 
teraz zgrupowane, dzięki czemu nie będziesz musiał tak dużo przeszukiwać. 

Zaglądaj na naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji, w tym funkcje, prze-
wodniki oraz termin, kiedy nastąpią zmiany. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym uaktual-
nieniem który ulepszy korzystanie z biblioteki. 

Aktualizacje  

Specjalna instalacja sztuki jest zakończona! Serdeczne podziękowania dla You Are Beauti-
ful, Inc., Organizacji Obywatelskiej Sąsiedztwa Elmwood Park (EPNCO), Komisji Młodzieży 
Elmwood Park, Culver's, Village of Elmwood Park, Radzie Bibliotecznej oraz naszym lo-
kalnym szkołom i studentom. Tej jesieni obejrzyj film społeczności oparty na tym projekcie 
wspierany przez dotacje RAILS Moja Biblioteka Jest ...  

Ogród Pamięci dla Miss Kim powinien być ukończony na początku września. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przekazali darowizny na nasz projekt Eagle Scout, w tym Klubowi Ogrod-
niczemu Elmwood Park, który również wzbogaca swoją wiedzą w selekcji i sadzeniu roślin i 
kwiatów. Jesienią odbędzie się uroczystość poświęcenia ogrodu. Data zostanie ogłoszona 
wkrótce.  

Zaopatrz się w Torbę Książek (i więcej)  

Nie wiesz, czego Twoje dzieci i nastolatki chcą z biblioteki? Wypełnij szybki for-
mularz, aby poprosić o torbę książek! Personel Działu dla Dzieci i Nastolatków 
dobierze książki, płyty DVD i inne materiały specjalnie dla Ciebie, na podstawie 
wieku i zainteresowań Twojego dziecka. Znajdź szczegóły na naszej stronie in-
ternetowej pod Kids & Teens > Special Collections > Request a Bag o’ Books. 

Masz Klub Książki? Możemy pomóc!  

Czy jesteś w klubie książki lub chcesz go założyć? Skontaktuj się z 
Działem Usług dla Dorosłych, a pomożemy Ci z sugestiami dotyczący-
mi rezerwacji, pytań do dyskusji, a może nawet zdobycie wystar-
czającej liczby egzemplarzy dla wszystkich w Twojej grupy! Wystar-
czy zadzwonić pod numer 708.453.7645 i poprosić o Dział Usług dla 
Dorosłych lub wysłać do nas e-mail (askref@elmwoodparklibrary.org) 
i zobaczyć, jak możemy pomóc Twojej grupie.  


