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Ruptawa
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TU  JESTEŚMY

Jastrzębie-Zdrój 

położone jest na 

Górnym Śląsku, 

przy granicy 

Polski z Czechami, w 

woj. śląskim.

Gdzie?



Kto?
Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan

w Jastrzębiu – Zdroju
z pastorem Andrzejem Karzełkiem



Nasza misja
Chcemy świadczyć o Jezusie Chrystusie i
przybliżać Go tym, którzy jeszcze Go nie

poznali.



Każdego roku 
organizujemy:



Obozy letnie



Obozy językowe



Zimowiska



Konferencje młodzieżowe



Szkolenia

Weekendy małżeńskieDni skupienia



Chrzty



Do dyspozycji 
naszych
Gości jest:



35 miejsc noclegowych w 12 pokojach



Domek campingowy 
z 5 łóżkami…

… I duuuużo miejsca 
na namioty :)



ü 120 miejsc 
(zmieści nawet 160 osób)

ü wyposażona w sprzęt 
multimedialny

ü odbywają się w niej 
nabożeństwa, wykłady, 
koncerty uwielbienia

Duża sala



Mała sala

ü pełni funkcję jadalni

ü mieści 50 osób

ü odbywają się w niej        
również warsztaty,  
gry i zabawy



Dodatkowo na terenie 
CAŁEGO ośrodka 
stały dostęp 
do Internetu!

… choć szkoda będzie Wam czasu na 
facebooka;)



Bo w Ruptawie aktywnie spędzamy czas :)



A potem relaks…

ü Ognisko

ü Grill pod dachem

ü Stoliki na świeżym  
powietrzu



Atrakcyjne położenie Ośrodka
umożliwia organizowanie wyjazdów do

pięknych i ciekawych miejsc

Ochaby 22 km Pszczyna 25 km

Ustroń 40 km Górki Małe 35 km

Ostrava 45 kmOświęcim 58 km

Kraków 125 km



Ochaby – Park Miniatur, 
Park Rozrywki i Edukacji

oraz stadnina koni



Pszczyna

Malownicze miasto słynące ze 
swoich specyficznych 
mieszkańców – żubrów. 

Do zwiedzenia zabytkowy 
Rynek, ratusz i Zamek, 
otoczony pięknym parkiem, 
oraz Skansen "Zagroda Wsi 
Pszczyńskiej”



Ustroń

Całoroczny tor saneczkowy

Leśny Park Niespodzianek Kolej linowa Czantoria



R ó w n i c a

Park linowy



Górki Małe – Chlebowa Chata

Chlebowa Chata to miejsce, 
w którym można spróbować
młócenia cepami,
własnoręcznie zmielić zboże 
na żarnach i upiec chleb… 
…a potem zjeść
go ze smakiem:)



Oświęcim
Dawny obóz

Auschwitz-Birkenau –

jedyny obóz zagłady

znajdujący się

na liście światowego 

dziedzictwa UNESCO.



Kraków
Jedno z 
najpiękniejszych 
polskich miast. 

Zabytkowy Rynek, w 
podziemiach którego 
zwiedzać można 
niezwykłe Muzeum 
Historyczne Krakowa, 
ponadto Sukiennice, 
Wawel, Planty i 
wieeele innych 
atrakcji.



Ostrava

Czeskie zoo oferuje wiele 
możliwości aktywnego spędzania 
czasu i zobaczenia na własne 
oczy takich egzotycznych 
zwierząt, jak słonie, tygrysy, 
lemury, pantery, żyrafy, czy 
lamparty.



A wokoło piękne Beskidy



Jak do nas dotrzeć?
ü Pociągiem: do Katowic, a 

stamtąd busem do Jastrzębia 
(53 km)  
lub pociągiem do Zebrzydowic 
(8 km)

ü Samolotem na lotnisko 
Katowice Pyrzowice (100 km)
Kraków Balice (110 km) lub
Ostrava Mosnov w Czechach (60 km)

üSamochodem: do Katowic,
stamtąd trasą nr 81 do
Pawłowic i kierując się znakami
prosto do Jastrzębia:)
N 49° 55' 25.39" 
E 18° 37' 00.87



Kontakt

Centrum Chrześcijańskie Ruptawa
ul. Chełmońskiego 5
44-337 Jastrzębie – Zdrój

Tel.: Pastor Andrzej Karzełek 696-871-999 

E-mail: osrodekruptawa@gmail.com

www: http://www.kechjastrzebie.org

Zobacz też nasz profil na facebooku:

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100003201602412



Ruptawa?



Zapraszamy!

Do zobaczenia :)


