Welcome to Norway!
Welcome to Ulsteinvik!
Welcome to: __________

Velkomen til Noreg!
Velkomen til Ulsteinvik!
Velkomen til:___________

Witamy w Norwegii!
Witamy w Ulsteinvik!
Witamy: __________

a. Official Matters
a. Sprawy oficjalne
i. Police – Politi- Policja
W Norwegii Policja zajmuje sie wieloma sprawami, nawet sprawami nie
majacymi nic wspolnego z przestepczoscia. Np. moga poswiadczac
dokumenty jako autentyczne (tak jak notariusz), Policja zajmuje sie tez
sprawami zwiazanymi z pozwoleniem na prace –Arbeidstillatelse.
W Ulsteinvik, posterunek Policji znajduje sie na poludniowym koncu
centrum handlowego Amfi, na drugim pietrze ( nad Europris).
Godziny otwarcia to : 9-15 od pon.do pt.
Numer telefonu: 70118700 (zworc uwage ze numer polaczy cie z
posterunkiem w Ålesund – wtedy trzeba poprosic o polaczenie z Ulsteinvik).
W naglych wypadakach dzwon pod numer 112. W razie wybrania numeru
02800 w jakimkolwiek rejonie Norwegii, zostaniesz polaczony z najblizszym
posterunkeim Policji.
Posterunki Policji znajduja sie tez w Herøy (Eggesbønnes, kolo Fosnavåg),
Volda, Ørsta i w innych czesciach Sunnmøre.

ii. Urzad podatkowy - Skatteetaten
W tym urzedzie mozesz postarac sie o przydzielenie karty podatkowejskattekort. Urzad znajduje sie w centrum handlowym Blå Huset.
Godziny otwarcia : 9-15, od pon. do pt.
Numer telefonu: 80080000 (zwroc uwage na to, iz jest to numer
ogolnokrajowy, wiec nalezy powiedziec skad sie dzwoni).
W Voldzie i Vanylven takze znajduja sie urzedy podatkowe.
Urzad Stanu Cywilnego - Census Office - Folkeregisteret
Nalezy powiadomic Urzad o przeprowadzce – to jest czescia uzyskania
norweskiego numeru personalnego. Urzedy Stanu Cywilengo sa polaczone
z Urzedem Podatkowym, ci sami urzednicy obslugujacy w tych samych
godzinach urzedowania.

iii. Szpital - Hospital - sjukehus (Nynorsk), sykehus (Bokmål)
Szpital znajduje sie w Voldzie i w Ålesund. W Norwegii, jezeli sprawa
dotyczy choroby o mniejszym znaczeniu, ktora nie wymaga hospitalizacji,
zwrocic nalezy sie do przychodni lekarskiej – legesenter, a nie do szpitala.
Szpital w Voldzie jest blizej, w zaleznosci gdzie sie mieszka. Nie nalezy
zwracac sie do szpitala w przypadku mniejszych problemow zdrowotnych
(np. zlamana noga, rozciecie itp.) Zglosic nalezy sie do przychodni
lekarskiej. W razie wypadku w czasie pracy, zglos sie do kierownika. Oni
zajma sie wszystkim.

iv. Przychodnia lekarska - Medical Clinic (“Doctor Centre”) - legesenter
Internistyczna przychodnia lekarska w Ulsteinvik znajduje sie w budynku o
czerwonym dachu, w ktorym miesci sie poczta (Sjøgata 3). Jezeli jestes
zarejestrowany w Urzedzie Stanu Cywilnego - Folkregisteret, otrzymasz list
z przydzialem do lekarza rodzinnego w przychodni.
Godziny otwarcia: 8-15, pon.- pt.
Numer telefonu : 70018989. Po godzinach przyjmowania - 70013113.
W sprawach naglych - 113.
v. Urzad Pracy i Ubezpieczen - NAV (Work and Welfare Administration)
NAV jest odpowiedzialny za krajowy system ubezpieczen i zasilki na
dzieci, jak i za sprawy zwiazane z poszukiwaniem pracy. Urzad znajduje
sie takze w tym samym budynku co poczta i przychodnia lekarska
(Sjøgata 5).
Godziny urzedowania : 9-15, pon. – pt.
Numer telefonu : 70321000
vi. Ratusz - Municipality (kommune) Office - Rådhus
Urzednicy Ratusza pracuja w budynku oznaczonym “RÅDHUS” na ulicy
Sjøgata 63. Jednakze najlatwiej jest z nimi nawiazac kontakt poprzez ich
strone internetowa www.ulstein.kommune.no.
vii. Urzad pocztowy - Post Office - Postkontor
Urzad pocztowy (zwany takze Posten - “The Post”) znajduje sie w
budynku o czerwonym dachu przy ulicy Sjøgata 5. W Ulsteinvik sa dwa
kody pocztowe (postnummer) - “6065 Ulsteinvik” dla mieszkancow i “6067
Ulsteinvik” dla stoczni, wlaczajac Ulstein Elektro, Ulstein Design, itp.
Godziny otwarcia - 9-16:30, pon.-pt. , 9-13:30 w Sobote.
b. Sprawy osobiste
i. Centra handlowe

1. Blå Huset – lezy w srodku miasta, na koncu bloku skladajacego
sie z Sjøgata, Vikemyra and Bjørndalvegen. Godziny otwarcia
od pon. do pt.: 10-19, w sobote : 10-16. Jednakze Coop Mega
(supersam), Vinmonopolet - Sklep monopolowy i Ulstein Apotek
– Apteka maja inne godziny otwarcia.
2. Amfi Ulsteinvik – Znajduje sie na poludniowo- wschodnim koncu
miasta, we wschodnim rogu ronda gdzie Bjørndalvegen styka
sie z Saunesvegen. Godziny otwarcia od pon. – do pt.: 10-19, w
sobote : 10-16. Jednakze kilka sklepow maja inne godziny
otwarcia.
3. Ulice w srodku miasta Bjørndalvegen, Sjøgata, Vikemyra and
Kyrkjegata posiadaja wiele innych sklepow do zaoferowania.

ii. Bank
1. Sparebanken Møre – znajduje sie w srodku miasta w bloku
pomiedzy ulicami Sjøgata, Vikemyra i Kyrkjegata. Godziny
otwarcia od pon. do pt.: 9:00-15:45. Letnie godziny otwarcia od
pon. do pt. 9:00-15:15.
2. Nordea – Znjaduje sie w centrum handlowym Blå Huset.
Godziny otwarcia od pon. do pt. w godzinach od: 9-15:30
3. Sparebank1 Ulstein – w srodku miasta pomiedzy urzedem
pocztowym i centrum handlowym Blå Huset (Sjøgata 13).
iii. Sklepy spozywcze
1. Coop Mega Ulsteinvik - w srodku miasta w centrum handlowym
Blå Huset.
2. Meny Ulsteinvik – w centrum handlowym Amfi.
3. Rema 1000 – na poludnie od centrum miasta, ulica Glopen 1.
4. Spar – na wschod od centrum miasta, ulica Rognahaugen 1.
5. Bunnpris – w centrum miasta, na ulicy Sjøgata 45 (wejscie od
drugiej strony budynku)
6. Ghazi Asiamat (Jedzenie azjatyckie ), w centrum na ulicy
Bjørndalvegen 11.
iv. Apteki
1. Ulstein Apotek – w centrum handlowym Blå Huset
2. Alliance Apotek – w tym samym budynku co Urzad pocztowy.
3. Apotek1 - w centrum handlowym Amfi Ulsteinvik
v. Koscioly
1. Narodowy Kosciol Norweski - Jest to oficjalny Kosciol
narodowy w Norwegii, zblizony do Kosciolow luternanskich.
Kosciol znajduje sie w Ulsteinvik na ulicy Kyrkjegata,
nabozenstwa/msze odprawiane sa w kazda niedziele. Pelny

2.

3.

4.

5.

6.

rozklad mszy mozna znalezc na stronie internetowej
www.ulstein-sokn.no.
Rzymski Kosciol Katolicki – Znajduje sie w Ålesund, pod
wezwaniem Vår Frue kirke (“Najswietszej Panienki”) ,
odprawiane sa tam msze w kadym tygodniu. Ksiadz odprawia
Msze Sw. raz w miesiacu w Ulsteinvik. Wiecej informacji na
stronie internetowej www.katolsk.no/mn/Alesund.
Islam (Islamsk) - Imam z siedziba w Trondheim, Pan Ferid
Talic, pomaga on muzulmanom w kontakcie z lokalna
spolecznoscia muzulmanska. Mozna sie z nim zkontakotowac
na telefon komorkowy: 918 45 973.
Kosciol Zielonoswiatkowy (Pinse Bevegelsen) – Kosciol
znajduje sie w Ulsteinvik, nazywany jest “Filadelfia”, miesci sie
na ulicy Bjørndalvegen 19. Blizsze informacje mozna znalezc na
stronie internetowej www.filadelfiaulstein.no.
Centrum Biblijne w Ulsteinvik (Bibelsenter) – z grupa mozna
skontaktowac sie poprzez ich strone internetowa
www.ulsteinvikbibelsenter.no.
Kaplica (Bedehus) – Z grupa mozna skontaktowac sie poprzez
ich strone internetowa www.ulsteinvikbedehus.no.

vi. Biblioteka - bibliotek
Biblioteka publiczna miesci sie na ulicy Bjørndalvegen 4. Biblioteka
posiada szeroka game ksiazek i plyt dvd zarowno po norwesku jak i w
innych jezykach.
Email: ulstein.bibliotek@tussa.no
Godziny otwarcia : Pon., ,Tue,Thu: 14-19, Wed,Fri: 11-15, Sat: 11- 14
vii. Taxi
Taxi Ulstein - Telefon: 7001 0710
viii. Transport Publiczny – Autobusy
Glowny przystanek autobusowy znajduje sie w centrum Ulsteinvik.
Linie autobusowe prowadza do roznych miejscowosci, wlaczajac autobus
expressowy do Oslo i autobusy skoordynowane z katamaranem w Hareid
laczacym centrum Ålesund i lotnisko. Blizsze informacje sa dostepne na
stronie interentowej www.fjord1.no.
ix. Informacja promowa
Aby dojechac na polnoc od Ålesund lub dalej, mozna skorzystac z
promu samochodowego z Hareid do Sulesund (30 min. drogi od Ålesund
centrum), lub tez katamaranu (hurtigbåt) z Hareid do Valderøya (z
polaczeniem do lotniska) i centrum Ålesund. Oba promy sa obslugiwane
przez Tide. Rozklady mozna znalezc na stronie internetowej www.tide.no.
x. Porty lotnicze - Lufthamn (Nynorsk) Lufthavn (Bokmål)

Sa dwa lotniska niedaleko Ulsteinvik:




Lotnisko w Ålesund - Ålesund Lufthavn, Giske (AES) na
polnocny zachod od Ålesund. Jest to wieksze lotnisko z
kilkoma lotami dziennie do Oslo, Tronheim, Bergen a takze
loty miedzynarodowe do Kopenhagi, Rygi i Londynu. Sa takze
loty letnie do krajow wakacyjnych. Lotnisko znajduje sie okolo
pol godziny drogi od przystani promowej i drogi glownej.
Lotnisko Hovden w Ørsta-Volda - Lufthamn, Hovden (HOV),
pomiedzy Ørsta i Volda. Lotnisko znajduje sie blizej (25 minut
drogi), posiada jednakze tylko loty do Oslo i Sogndal.

xi. Sport / Aktywnosc fizyczna
1. Kluby komercyjne - W Ulsteinvik znajduja sie dwa kluby
komercyjne (treningsenter), oba prowadzone w ramach Aktiv
Trening. Jeden znajduje sie w centrum Ulsteinvik (otwarcie na
poczatku 2009), drugi miesci sie w dzielnicy Varleite, na ulicy
Varleitevegen 9. Czlonkostwo w klubie daje mozliwosc
trenowania we wszystkich klubach Aktiv Trening (Posiadaja oni
takze kluby w Hareid, Herøy, Volda i Ålesund.)
2. Baseny (symjehall (Nynorsk), svømmehall (Bokmål)) – W
poblizu Ulsteinvik znajduje sie kilka basenow. Jeden maly
basen znajduje sie w samym Ulsteinvik, zostal jednak niedawno
zamkniety z powodu braku ratownikow. Drugi znajduje sie w
gminie Herøy, przeznaczony glownie dla dzieci (temperatura
wody wynosi 32 stopnie C.), www.heroyfritidsbad.no. W
poblizu Moa, kolo Ålesund znajduje sie trzeci basen w pelnym
rozmiarze, www.alesund.kommune.no.
3. Narciarstwo - w poblizu Ulsteinvik znajduje sie wiele miejsc
gdzie mozna jezdzic na nartach.W obrebie 100 km. od
Ulsteinvik, mozna znalezc wyciagi narciarskie w Voldzie
(www.voldaskisenter.no), Ørsta (www.orstaskisenter.no),
Harpefossen (www.harpefossen.no), Fjellseter
(www.sunnmorsalpane.no), Stranda (www.strandafjellet.no),
Ørskog (www.orskogfjellet.no) i Stordal
(www.stordalalpinsenter.no).
4. Kregle- Bowling –Kregielnia w Ulsteinvik - Ulstein Bowling,
miesci sie na zachodnim krancu centrum handlowego Amfi.
www.ulsteinbowling.no
5. Kluby sportowe - W okolicy znajduje sie wiele klubow
sportowych. Wiekszosc z nich posiada sekcje pilki noznej, wiele

ma tez inne sekcje sportowe ( np. pilka reczna, wspinaczka,
narciartwo itp.) Najwiekszym klubem jest Hødd IL. Hødd jest
siedziba profesjonalnej druzyny sportowej o najwiekszych
sukcesach w okolicy. Ich druzyna pilki noznej gra w czolowej
lidze norweskiej i rozgrywa mecze na swoim stadionie w ciagu
lata. www.hodd.no.
6. Zegluga – port w Ulsteinvik jest przystania Sailing Ulstein
Sailing Club (Ulstein Seilforening). Organizuja oni latem
regularne zeglugi w kazda srode, organizuja tez inne rozrywki w
ciagu roku. idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=62968.
7.
xii. Kino, Teatr
Gmina dysponuje miejscem do przedstawien teatralnych
nazywanym Sjøborg, dodatkowo do Ulstein Quality Hotel. Obiekt ten
posiada mozliwosci aranzacji wystapien „na zywo”, teatru. Liste aktualnych
wydarzen, godziny, opisy przedstawien i sprzedaz biletow mozna znalezc
na stronie internetowej www.sjoborg.no.
xiii. Wolontariat
Gmina Ulstein posiada centrum wolontariatu (frivilligsentralen) dla
tych ktorzy chcieliby poswiecic swoj czas na pomocy innym. Godziny
otwarcia – od pon. do pt. od godz. 10 do 14 na ulicy Sjøgata 63. Wiecej
inforacji mozna znalezc na stronie internetowej gminy.
xiv. Wycieczki ( Wspinaczka gorska & jazda na nartach biegowych)
W okolicy znajduje sie wiele dobrych tras na wycieczki gorskie i
bieganie na nartach zima. Najlepsza mapa tras dostepna jest przez
gmine Ulstein i mozna ja zakupic w Ratuszu (zob. wyzej).
xv. Restauracje, bary & puby
W Ulsteinvik znajduje sie wiele restauracji, od restauracji
serwujacych jedzenie na wynos, restauracji w centrach handlowych i
restauracji serwujacych obiady. Bary od zwyczajowych pubow do karaoke i
barow tanecznych. Nie zalaczamy ich listy, mozna je jednakze znalezc
wzdloz pasazu z frontem na wode.
xvi. W niedziele…
Prawie kazdy sklep jest zamkniety w niedziele. Jednakze dwie
stacje benzynowe ( Shell – na polnocnym – zachodzie ulicy Sjøgata,
Texaco - Vikemyra & Bjørndalvegen) sa otwarte, mozna tam zakupic cos
do zjedzenia i inne.

