
przygotowała Żanna Sępińska

Szanowni Państwo.
Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich, zarówno turystów jak i mieszkańców, na Helską Majówkę. W dniach  

1-4 maja mamy do zaproponowania mnóstwo atrakcji. Większość atrakcji czeka na Państwa na Bulwarze Nadmorskim.  
Liczne konkursy z nagrodami,  występy artystyczne i  widowiska dla dzieci.  Dla amatorów sportu przewidziany jest  
turniej tenisa ziemnego o Puchar Rady Miasta Helu oraz międzynarodowy turniej piłki nożnej. W dniach 1-3 maja,  
na żywo, nadawana będzie z Helu prognoza pogody przez TVN Meteo. Także Checz Kaszubska przygotowała na długi  
weekend atrakcje.

3 maja odprawiona zostanie o godzinie 11.00 uroczysta Msza Święta, po której nastąpi złożenie kwiatów pod  
pomnikiem Obrońcom Helu

4 maja to Dzień Srażaków, o godzinie 9.30 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta w ich intencji.
8 maja o godzinie 15.00, przy pomniku na cmentarzu, odbędą się uroczystości związane z Dniem Zwycięstwa.  

Gorąco  zachęcam  do  uczestnictwa  w  proponowanych  uroczystościach  i  imprezach.  Dokładne  dane  na  ten  temat 
możecie Państwo zmaleźć na plakatach i stronie internetowej www.goHel.pl

Jarosław Pałkowski
p.o. burmistrza Helu

Miejska Biblioteka Publiczna po długotrwałym remoncie wznowiła swoją działalność i od 3 marca 2008 r. jest czynna w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 10.00-17.30
środa – 10.00-16.00
sobota – 10.00-14.00

Czytelników, którzy wypożyczyli materiały biblioteczne przed remontem, proszę o ich ostateczny zwrot do 7 maja, ponieważ po tym terminie będzie 
naliczana kara regulaminowa.

Kontakt: tel. 058 6750967, e-mail: mbp-hel@wp.pl
Dyrektor MBP – Grażyna Rotta

„Pamiętaj wywieś flagę”

2-go  maja po  raz  trzeci  będziemy  obchodzić  w  Polsce  Dzień  flagi.  Święto  to  ustanowione  zostało  przez  Sejm 

w 2004 r.  Jego celem jest popularyzacja wiedzy o polskich symbolach narodowych, które wyrażają i podkreślają naszą tożsamość  

i wartości. Flaga jako jeden z symboli narodowych zajmuje szczególne miejsce w naszej tradycji i kulturze. Jest widoczną oznaką  

naszej pamięci i wdzięczności dla naszych przodków, którym zawdzięczamy wolną Rzeczpospolitą.

Mając  na  uwadze  istniejącą  w  dzisiejszych  czasach  ogromną  potrzebę  promowania  pozytywnych  wartości,  

w tym postaw patriotycznych, Urząd Miasta Helu postanowił przyłączyć się do zapoczątkowanych w ubiegłym roku przez Biuro  

Bezpieczeństwa Narodowego działań na rzecz zachęcania obywateli do wywieszania flagi narodowej w dniach 2 i 3 maja. 
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