
Helston’as yra antrasis seniausias miestas
Cornwall’e, pastatytas kaip tik ten, kur
prasideda Lizard’o iškyšulys, o pastarajame
yra garsusis pats piečiausias taškas JK.
Helstone yra apie 10 000 gyventojų.

Kaip ir kiti miestai, Helstonas iki XIX a.
vidurio, kai žlugo rinka, buvo svarbus alavo
ir vario kasybos centras. Pagrindinė Coinage
Hall gatvė nuo kalvos leidžiasi žemyn per
visą miestelį. Ji primena preitį, kai alavas
buvo čia suvežamas iš aplinkinių kasyklų,
išgaunamas iš rudos, o prieš parduodant
antspauduojamas kasyklos savininko ženklu.
Coinage Hall ir Neneage yra dvi pagrindinės
gatvės, kuriose įsikūrusios Helston’o
parduotuvės.

PARDUOTUVĖS, PATARNAVIMAI

SUPERMARKETAI
TESCO yra miesto pakraštyje, o SOMERFIELD
– arčiau centro, šalia bibliotekos ir Meneage
gatvės. Centre yra ir maža SPAR parduotuvė.

MAISTAS
Meneage gatvėje yra kelios kepyklėlės,
parduodančios pyragėlius, čia yra ir
OLIVER’io mėsinė, ir delikatesų parduotuvė,
prekiaujanti sūriais, paštetais bei puikiais
vynais. Netoli Somerfield yra sveiko ir
natūralaus maisto parduotuvė NATURAL
STORE, kuri dirba pirmad.–šeštad. nuo 9:00
iki 17:30.

VAISTINĖS
Pagrindinė vaistinė yra Meneage gatvėje.
BOOTS dirba pirmad.–penktad. nuo 9:00 iki
17:30, SUPERDRUG - pirmad.–šeštad. nuo
8:30 iki 17:30, STEVEN HALL –
pirmad.–penktad. nuo 8:45 iki 17:30, šeštad.
– nuo 8:45 iki 13:00.

PAŠTAS
Paštas yra Coinagehall gatvėje. Darbo laikas:
pirmad.–penktad. nuo
9:00 iki 17:30, šeštad. – nuo 9:00 iki 12:30.

WOOLWORTH
WOOLWORTH atrasite Coinagehall gatvėje.
Čia patogu pirkti saldumynus, kompaktinius
diskus, kanceliarines prekes, žaislus;
pirmad.–šeštad. nuo 9:00 iki 18:00, sekmad.
– nuo 10:00 iki 14: 00.

LABDAROS PARDUOTUVĖS
Taip kaip ir kituose Cornwall’o miestuose,
Helston’e yra daug labdaros parduotuvių,
kur parduodami naudoti daiktai, drabužiai,
batai ir kiti mažmožiai. Surinkti pinigai
aukojami. Abejose pagrindinėse gatvėse yra
tokių parduotuvių, įskaitant OXFAM
Meneage gatvėje ir MACMILLAN NURSES
CoinageHall gatvėje. Jos dirba visą savaitę,
išskyrus sekmadienius.

PRIĖJIMAS PRIE INTERNETO
Bene paprasčiausia prieiti prie interneto yra
bibliotekoje, kuri yra už Somerfield’o, netoli
Meneage gatvės. Biblioteka dirba pirmad.–
penktad. nuo 9:30 iki 18:00, sekmad. – nuo
9:30 iki 12:30, išeiginė diena – tečiadienis.
Pirmasis pusvalandis yra nemokamas, o
vėliau ne bibliotekos nariai privalo mokėti po
£3 per valandą.

HELSTON’o ĮŽYMYBĖS
Helston’as garsėja savo FLOROS DIENA, kuri
paprastai būna apie gegužės 8-ąją. Tai yra
senovinė pavasario šventė. Pučiamųjų
orkestrui grojant, poros sukasi šokio ritme
miesto gatvėmis, kur renginį stebi
tūkstantinės žiūrovų minios.

KARALIŠKOJO ORO LAIVYNO BAZĖ
CULDROSE
Karališkojo oro laivyno bazė čia yra viena
didžiausių Europoje ir buvo atidaryta iškart
po Antrojo pasaulinio karo. Pagrindinė
Karališkojo oro laivyno užduotis yra padėti
malūnsparnių eskadronams pastebėti ir
laiku perspėti apie gresiantį pavojų iš
vandens ir iš oro. Laivynas 365 dienas per
metus atlieka karines ir civilines gelbėjimo
paieškas visoje pietvakarių Anglijoje.
Cornwall’e jūs dažnai galite pamatyti
danguje skrendančius ne tik malūnsparnius,
bet ir naikintuvus.

BOB’as FITZSIMMONS’as yra pirmasis
pasaulio bokso čempionas, kuris gimė čia
1863 m.
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