
Najsłynniejszy aspekt Hayle to trzy mile
pięknych plaż cągnące sie od zatoki aż po
żekę. Jednak kiedyś, Hayle było ważnym
portem w czasie Brytyjskiej rewolucji
gospodarczej w 19 wieku. Produkty
tutejszych inżinierów były eksportowane na
cały świat.

Jak inne mista w Kornwalii, niestety cierpiało
w drugiej połowie 20 wieku z powodu braku
inwestycji i wysokiego bezrobocia. Dziś
Hayle znowu powraca do życia, po
wykupieniu portu Hayle przez bogatego
dewelopera, planującego wybudowe
nowych domów i stworzenie nowych miejsc
pracy.

JEDZENIE, SKEPY I SERWISY 
Hayle to dość długie miasto, z dwoma
centrum, Foundry, blisko wiaduktu
pociągów, i Copperhouse, niecałą mile dalej
wzdłóż żeki.

JEDZENIE
Pasties to tradycyjna lokalna potrawa,
podobna do duzego pieroga z mięsem,
ziemniakami, cebulą i czasami warzywami -
są same w sobie bardzo obfite.
Najsmaczniejsze są te ze stekami w środku
– albo z mięsem mielonym, lub także z
kurczakiem, serem i innymi nadzieniami.
W Hayle jest wiele sklepów sprzedających
pasties, z których Philps nad zatoką jest
największy.

BANKI
Barclays i Lloyds blisko wiaduktu.
Godziny otwarcia; Pon-Pt 09.30-16.30.

SUPERMARKETY
Dwa największe są w Copperhouse, jakies
20 minut spacerem od wiaduktu. Lidl, Pon-Pt
08.00-20.00, Co-Op Pon-Sob 08.00-10.00 i
niedziela 10.00-16.00.

INNE ZAOPATRZENIE 
Różne okazje można zakupić w
Copperhouse – the Posh Pound shop i R&J
Stores, obok stacji paliw Jet. Można tu
znaleźć wszystko co potrzebne do domu –
pościele, talerze, zabawki, papeterie i
narzędzia ogrodnicze, plus produkty
sezonowe. Godziny otwarcia; 09.30-17.00.

Car boot sale wydarza sie co niedzielę na
stadionie Hayle Rugby, niedaleko od Lidla.
Tu można nabyc wspaniale tanie żeczy –
lokalni ludzie ładują żeczy już im nie
potrzebne do samochodów i sprzedają je
prosto z bagażników za śmieszne ceny.
Niektóży to zawodowi dilerzy rupieci, ale
wielu po prostu pozbywa sie użytecznych
obiektów. Mozna tu kupić prawie wszystko –
n.p. AGD, ubrania, książki, antyki, pościele i
narzędzia.

SKLEPY CHARITY
Wiekszość miast w Kornwalii ma pare takich
sklepów; Hayle ma tylko jeden w
Copperhouse, wzpomagający St Julia’s
Hospicjum. Warto tam wpaść, bo ma szeroki
wybór tanich żeczy; ubrań, ksiązek i
artykułów domowych, wszystkie
sprzedawane aby zdobyć fundusze na akcje
charytatywne.

INTERNET
Dostępny w bibliotece, pomiędzy Lidlem 
i wiaduktem. Godziny otwarcia; Pon-Pt
09.00-18.00 (zamknieta w czwartki), soboty
09.30-12.30. Zadzwoń pod 01872 322005
aby zamówić miejsce. Pierwsze pół godziny
jest za darmo, potem £3 za godzinę dla osób
bez karty członka.

SKLEPY POZA MIASTEM
Nowe centrum handlowe zostało otwarte
niedaleko Lidla. Odciągnie klientów od
sklepów w centrum, ale lokalni ludzie cieszą
sie z nowego wyboru. Bardziej znane filie to
sklep z odzieżą Next i apteka Boots. Marks &
Spencer niedługo otworzy sklep z odzieżą i
jedzeniem.

RÓżNE SKLEPY… 
znajdują się na Foundry Square, niedaleko
wiaduktu.
SPAR, mały supermarket otwarty 7 dni w
tygodniu, do 22.00.
Forbuoys, kiosk i poczta, blisko wiaduktu.
Pon-Pt 09.00-17.30, Sob 09.00-12.30.
Blewetts of Hayle, dobry sklep z zabawkami,
Pon-Sob 09.00-17.30.
Hayle Cycles, wypożyczenie rowerów,
sprzedaż i serwis, Pon-Sob 09.00-17.30.
Bigglestone’s Ironmonger’s, wszelkie
narzędzia i inne sprzęty domowo-
ogrodnicze, Pon-Sob 09.00-17.30.

Z CZEGO SłYNIE HAYLE
Richard Trevithick, pionier inżynierii,
urodzony w 1771, zaprojektował kolej
parową otwartą w 1804, i samochody
parowe.

Rick Rescorla, Szef Bezpieczeństwa dla
firmy Morgan Stanley w World Trade Centre.
Przewidział ataki na te budynki i
zaprojektował systemy ewakuacji które
uratowały wiele żyć w 11/09/2001. Sam
niestety zginął tego dnia. Dzis w Hayle jego
imie wspiera wiele inicjatyw, od sportu po
kulture i historię.
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