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Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość 
Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi 
warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w 
czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy 
uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) 
nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. 
Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania. 
2. Być w stanie łaski uświęcającej. 
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze 
nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. 



XXX Niedziela Zwykła - 25.10.2020r. 
 Porządek nabożeństw 

 
 

  XXX 
Niedziela 
Zwykła 

25.10.2020r.  
 

7:30 
 
 

10:30 
 
 

12:00 
 
 
 
15:00 
15:30 

 

Za †† Zbigniewa Ziobrowskiego w 1 rocz. śmierci, 
Genowefę i Józefa Ziobrowskich oraz zmarłych z 
pokrewieństwa.  
Za †† Gertrudę i Józefa Brychcy, syna Andrzeja, 
Jana Gruszkę, zmarłych z rodzin: Brychcy, Botorek i 
Kiliański  
Za †† Annę Niemczyk w rocz. śmierci, męża 
Franciszka, córkę Jolantę, zmarłych z rodzin: 
Niemczyk, Mazur, Baron, Holewik, i dusze                 
w czyśćcu cierpiące.  
Nabożeństwo różańcowe.  
Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża w intencji 
rocznego dziecka: Huberta Czerwiński, jego 
rodziców i chrzestnych. 
Udzielenie sakramentu chrztu św.  

 
 Poniedziałek 
26.10.2020r. 

 

17:15 
18:00 

 Nabożeństwo różańcowe. 
Za ††  Lucjana Ślezionę na pamiątkę urodzin, jego 
rodziców: Gertrudę i Augustyna Ślezionów, ks. 
Wilhelma Golli, ks. Stanisława Kaczmarczyka, Janusza 
Gawryla, Józefa Małysa, Elżbietę i Franciszka Pala, 
zmarłych z rodzin: Pala, Wizner, Jabłko, Malara, 
Śleziona, Natalię Kaczmarczyk, Elżbietę i Czesława 
Wiktorko, Wiktorię Cenkiel, Sylwestra i Ewę Łakotów, 
zmarłych sąsiadów, dobrodziejów, uczniów, tragicznie 
zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące.  
Za † Krystynę Młotek – od chrześniaków i Heleny.  

 
Wtorek 

27.10.2020r. 
 

7:00 
 

17:15 
18:00 

Za † Alfreda Kuś – od sąsiadów z ul. Rolniczej zamiast 
kwiatów.  
Różaniec Fatimski. 
Za ††  Helenę i Józefa Szandar, Alojzego 
Czerwińskiego, dziadków z obu stron i zmarłych z 
rodzin: Czerwiński i Szandar.  
Za † Tadeusza Galus – od firmy „Carlex Design”. 

 Środa 
28.10.2020r. 
Św.  Apostołów: 
Szymona i Judy 

Tadeusza 
 

17:15 
18:00 

 

 Nabożeństwo różańcowe. 
Za †† Piotra Gruszkę w rocz. śmierci oraz jego ojca 
Leona.  
Za †† ciocię Krystynę Młotek, męża Teofila, syna 
Henryka – od Tadeusza, Mariana, Damiana i Barbary z 
rodzinami.   

 
 Czwartek 

29.10.2020r. 
 

17:15 
18:00 

 
 

Nabożeństwo różańcowe. 
Za ††  Helenę Wymysło, 2 mężów, Józefa Lasek, 
zmarłych z rodzin: Lasek, Bratek, Szendera, Wymysło i 
Spyra.  
W Bogu wiadomej intencji.  

  
 Piątek 

30.10.2020r. 
 

17:15 
18:00 

 

Nabożeństwo różańcowe.  
Do Bożej Opatrzności i M.B. Nieustającej Pomocy z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze za 
całą rodzinę w pewnej intencji.   
Za †† Łucję i Jana Filipiec, rodziców i rodzeństwo z obu 
stron, zmarłych z rodziny Pietryja i z pokrewieństwa 



 oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 
 
 

 Sobota 
31.10.2020r. 

 

8:00 
18:00 

 
 
 
 
 

20:00 

Za † Annę Hajduk w 30 dzień po śmierci.   
Za †† męża Józefa Waleczek,  braci, rodziców, teściów i 
zmarłych z pokrewieństwa. 
Za ††  rodziców: Jana i Eugenię Pinocy, Helenę 
Godziek, Agnieszkę Widuch, zmarłych z rodzin: 
Krętosz, Sodzawiczny, Pinocy, Godziek oraz za dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
Nabożeństwo różańcowe ze świętymi. 

Sprzątanie kościoła:          

Sobota 31.10.2020r. godz. 900  ul. Małcużyńskiego, Żeleńskiego i Ligonia.   
 

  Niedziela – Uroczystość Wszystkich Świętych  - 01.11.2020r. 
Porządek nabożeństw 

 
 Niedziela  

01.11.2020r. 
Uroczystość 
Wszystkich 
Świętych 

 

7:30 
10:30 
12:00 

 
 
 

 
14:00 
15:30 

Za † Jana Łakota – na pamiątkę urodzin.  
W pewnej intencji. 
Za ††  Salomeę i Edmunda Oszek na pamiątkę 
urodzin, dziadków z obu stron, wnuczkę  Marysię, 
Katarzynę Oszek, teściów: Joannę i Mikołaja 
Szewczenko, zmarłych z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
Nabożeństwo za zmarłych. 
Za † Alojzego Szymoszek  w 1 rocz. śmierci.  

Poniedziałek  
02.11.2020r. 

Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych 

Zmarłych 

7:00 
16:30 
17:00 

Za zmarłych parafian. 
Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych. 
Za †† zalecanych (1).    

Wtorek 
03.11.2020r. 

 

16:30 
17:00 

Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych. 
Za ††  Józefa Kudłę, Jana Pieczkę, Eugenię Wojoczek 
oraz zmarłych z pokrewieństwa.    
 Za † Irenę Konieczny w 1 rocz. śmierci. 

Środa  
04.11.2020r. 
Św. Karola 

Boromeusza 

16:30 
17:00 

 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych. 
Za ††  Floriana Spyrę, Pawła, Marię, Jadwigę, Brunona, 
Hildegardę, Annę Spyra, Ludwika, Katarzynę, 
Sylwestra, Klarę, Bronisławę Mańka.    
Za †  Jana Adamczyk w 4 rocz. śmierci.   

 
I Czwartek 

05.11.2020r. 
 

16:30 
17:00 

Nabożeństwo różańcowe. 
O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i 
kontemplacyjne.  
Za ††  Krystynę Młotek i syna Henryka – od 
chrześniaków i kuzynów.  

 
I Piątek 

06.11.2020r 
.  

7:00 
16:30 
17:00 

W intencji czcicieli NSPJ.  
Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych.   
Za ††  rodziców: Martę i Ludwika Mrzyk, Janinę i 
Józefa Suchy, wnuczkę Magdalenę i zmarłych z 
pokrewieństwa.   
Za †† Alojzego i Różę Muras, synową Lidię, zięcia 
Jerzego i zmarłych z pokrewieństwa.   



 
I Sobota 

07.11.2020r. 
 

8:00 
 

16:30 
17:00 

 
 
 

 

W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Godzinki.  
Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych.  
Za †† rodziców: Teresę i Alojzego Maindok, ich 
rodziców z obu stron, rodzeństwo, oraz za chrzestnych: 
Łucję i Ludwika.  
  Za †† Bronisława Herman, rodziców: Annę i 
Maksymiliana, siostrę Stefanię, Helenę Janik, rodziców: 
Annę i Jana, rodzeństwo oraz zmarłych z 
pokrewieństwa.   

  XXXII 
Niedziela 
Zwykła 

08.11.2020r.  
 

7:30 
10:30 
12:00 
15:00 
15:30 

 

Za †† parafian należących do Żywego Różańca.  
Za † Franciszka Kolon w 1 rocz. śmierci.  
Za † Irenę Chodzidło w 3 rocz. śmierci.  
Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych. 
Za ††  Edwarda Gonska na pamiątkę urodzin, żonę 
Eugenię, zięcia Tadeusza, zmarłych z pokrewieństwa 
i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sprzątanie kościoła:          

Sobota  07.11.2020r. godz. 900  ul. K. Miarki.  
 

XXX Niedziela Zwykła– 25.10.2020r. 
Ogłoszenia parafialne  

1. Eucharystia zasiewa w naszych duszach ziarno nowego nieba i nowej ziemi. Rozpala naszą 
nadzieję na wieczne szczęście przy Panu Bogu, a zarazem motywuje do przemiany tego 
świata w duchu miłości do Boga i bliźniego. Zanim staniemy się obywatelami nieba, 
powinniśmy przez pracę i modlitwę odmieniać tę ziemię, która jest naszym doczesnym 
domem, niszczonym przez grzech i wymagającym nieustannie naszych działań naprawczych. 

2. Zapraszam na nabożeństwo różańcowe  o godz. 1500,  a od poniedziałku do 
soboty o godz. 1715.  

3. We wtorek przeżywać będziemy w naszej parafii całodzienną adorację 
Najświętszego Sakramentu. 
Plan adoracji: 

      Godz. 800 - Czciciele św. Franciszka, czciciele Ojca Pio, ul. Wodzisławska, 
        Godz. 900 – ul. Rolnicza, Borki, Adelajda. 
        Godz. 1000 - ul. K. Miarki, ul. Robotnicza, 
        Godz. l l00 - ul. Jedności, Osiedle, 
        Godz.1200-  ul. Karolinki, Wieczorka, Teligi, Stawowa, 
        Godz.1500- ul. Polna, Stenclówka, Krótka, 
        Godz.1600 - ul. Powstańców Śl. 

        Godz. 1700 - dzieci i młodzież. 

4. W piątek o godz. 1800 Msza św. szkolna. 
5. W sobotę od godz. 1600 do godz. 1800 spowiedź przed Uroczystością Wszystkich 

Świętych. O godz. 2000  uroczysty różaniec z 250 świętymi i błogosławionymi w 
znaku relikwii.  
 

6. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Jordana i Wieniawskiego, a w tym 
tygodniu w sobotę o godz. 900 zapraszam panie z ul. Małcużyńkiego, Żeleńskiego i 
Ligonia.    

7. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę specjalną przeznaczoną na remont stropu 
naszego kościoła.  Za tydzień kolekta jest przeznaczona na renowację 
Katedry Chrystusa Króla  w Katowicach.  

8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego, Małego Gościa i Zwiastuna.  



9. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Zalecki za 
zmarłych można składać w zakrystii. Za tych zmarłych odprawię 6 Mszy św.  
 
Boże, nasz Ojcze, niech Twój Sakrament dokona w nas tego, co oznacza,  abyśmy osiągnęli 

zjednoczenie z Chrystusem,  którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina. 

 

Niedziela – Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2020r.  
Ogłoszenia parafialne  

1. Świętujemy dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Przypomina ona o łączności 
Kościoła pielgrzymującego na ziemi i chwalebnego w niebie. Świętych obcowanie należy do 
tajemnic naszej wiary. Wpatrzeni w przykład tych, którzy osiągnęli już wieczną nagrodę, 
chcemy podążać drogą świętości. Droga ta niejednokrotnie prowadzi przez różnego rodzaju 
trudne doświadczenia. Podejmując je z wiarą, stajemy w gronie tych, których Pan Jezus 
nazywa błogosławionymi. Módlmy się dzisiaj o wytrwałość w różnych doświadczeniach dla 
wszystkich uczniów Chrystusa, a wstawiennictwo świętych niech nam wyprasza Bożą 
pomoc. 

2. Zapraszam na nabożeństwo  za zmarłych  o godz. 1400 (przed nabożeństwem 
wyczytam 26 zmarłych parafian od ostatniej uroczystości Wszystkich Świętych.   

3. W poniedziałek  obchodzimy wspomnienie wszystkich Zmarłych. Będą 
odprawione 2 Msze św.  
o godz. 700   - za zmarłych parafian, 
o godz. 1700 – za zmarłych zalecanych.  

4. Przez cały tydzień o godz. 1630 będzie odprawiany różaniec za zmarłych 
zalecanych. Za tych zmarłych zalecanych odprawię 6 Mszy św. Zalecki za 
zmarłych można składać w zakrystii.  

5. W środę o godz. 1800 w kościele, będzie próba przed bierzmowaniem dla 
kandydatów z I klas szkół ponadgimnazjalnych (bierzmowanie będzie we wtorek 
10 listopada o godz. 1800). 

6. W I czwartek miesiąca: spowiedź dzieci po I Komunii św.  
7. W I piątek: o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ 

o godz. 1500 – spowiedź dzieci ze szkoły podstawowej i Kandydatów do 
bierzmowania z klasy VIII,  
o godz. 1700 Msza św. szkolna. 

8. W I sobotę miesiąca: o godz. 800 Msza św. w intencjach wynagradzających 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Godzinki 
o godz. 900 miesięczne spotkanie III Zakonu św. Franciszka. 

9. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na renowację Katedry Chrystusa 
Króla w Katowicach.  

10. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Małcużyńskiego, Żeleńskiego i 
Ligonia, a w tym tygodniu w sobotę  o godz. 900  zapraszam panie z ul. K. Miarki.  

11. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  
 

 Boże, tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich 

zbawionych,  spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości  i od Uczty 

eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w 

niebieskiej ojczyźnie. 

Jak co roku, 1 listopada wolontariusze Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie 
będą kwestować przed cmentarzem z prośbą o wsparcie. 
W ciągu ostatniego roku działalność hospicjum poszerzyła się o nowe usługi opiekuńcze i 
medyczne dla osób po 60. roku życia. Obecnie więc hospicjum zapewnia profesjonalną 
pomoc pielęgniarką i lekarską oraz opiekuńczą około 60 chorym na nowotwory i 40 seniorom. 
Będziemy wdzięczni za każde wsparcie, które pomaga nam jeszcze lepiej organizować pracę 
hospicjum i opiekować się kolejnymi chorymi. 

                                        Posługujący w Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie  

 



 
 
 

ŻYWY RÓŻANIEC DLA MISJI 2019/2020 
Zgodnie ze wskazaniami założycielki Żywego Różańca Służebnicy Bożej 

Pauliny Jaricot, każdy członek Żywego Różańca wspiera materialnie dzieła misyjne 
Kościoła.  

W minionym roku formacyjnym 2019/2020, z naszych ofiar wrzucanych do 
skarbonki przekazaliśmy w 5 ratach, na konto Dzieła Misyjnego Archidiecezji 
Katowickiej łączna sumę 3730 zł.  

Połowa tegorocznych ofiar Żywego Różańca archidiecezji katowickiej została 
przekazana parafii w Masansie w Zambii, by wesprzeć materialnie budowę kościoła. 
Druga zaś część zasiliła Ogólnopolski Fundusz Żywego Różańca dla Misji. 

Zadanie na rok 2020/2021 

W kolejnym, szóstym już roku akcji Żywy Różaniec archidiecezji 
katowickiej pragnie wesprzeć misjonarza ks. Dawida Słodka, posługującego w 

Kazachstanie i pomóc materialnie w generalnym remoncie domu w Burubaj, w którym 
wierni gromadzą się na modlitwie.                                                                             
zelatorzy Róż Różańcowych  

 

 

Podziękowanie. 
W dniu 13.10.2020 zawiadomiłem SP w Pszczynie o potrzebie zabezpieczenia 

domu przed zalaniem w wyniku wystąpienia z brzegu cieku Kanar, który w godzinach 
popołudniowych wykazywał już maksymalny stan, a prognozy pogody mówiły o 
dalszych opadach deszczu. 

Po dosłownie dziesięciu minutach pod moją posesję podjechały samochody z 
załogą OSP w Studzionce. Młody zespół pięciu strażaków w przeciągu pół godziny 
zdołał zabezpieczyć mój dom workami z piaskiem przed ewentualnym kataklizmem. 

Leszek Majcher 
 
 
 

Podziękowanie 
Księdzu proboszczowi,  służbie liturgicznej, krewnym bliższym   i dalszym, 

sąsiadom, znajomym  oraz wszystkim, którzy wzięli udział  w  pogrzebie naszej 
kochanej żony, mamy, babci i prababci 

Ś.P.  Emilii Przemyk 
za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia serdeczne Bóg zapłać 

                                                             składa mąż i córki z rodzinami. 

Podziękowanie 
Księdzu proboszczowi,  służbie liturgicznej, krewnym bliższym   i dalszym, 

sąsiadom, znajomym, delegacjom  oraz wszystkim, którzy wzięli udział                         
w  pogrzebie naszej kochanej  mamy i babci  

Ś.P.  Krystyny Koral 
za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia serdeczne Bóg zapłać 

                                                             składa córka i syn z rodzinami. 



 

 
 

Informacje Sołeckie 
25 października 2020r. 

STUDZIONKA – NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO. 

W dorocznym konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
zajęliśmy I miejsce w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” i zdobyliśmy nagrodę                       
w wysokości 27 000,00 zł. 

„Celem konkurs jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej 
mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie 
aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, 
zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy 
uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie 
ładu przestrzennego”. 

Dlatego przesłana na konkurs, 99 stronicowa prezentacja, przedstawia naszą 
miejscowość od strony historycznej i kulturowej oraz to co mamy fajnego                          
i ciekawego do pokazania. Prezentuje nasze obiekty publiczne oraz 
organizacje społeczne. Ukazuje aktywności mieszkańców w kultywowaniu 
zwyczajów                         i tradycji, dbaniu o swoje ogrody oraz 
zaangażowaniu w poprawę estetyki przestrzennej.  
Dodatkowo przygotowany film pokazuje naszą miejscowość z lotu ptaka, 
ponieważ mamy bardzo ciekawy układ przestrzenny i urbanistyczny oraz 
piękne, „malowane” pola.  
Na konkurs zostały również przesłane 24 zdjęcia w formacie A4. 

Komisja Konkursowa doceniła przesłane materiały oraz 
STUDZIONKĘ I JEJ MIESZKAŃCÓW! 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za dbałość o swoje posesje oraz o tereny 
przed nimi, również organizacjom społecznym za wszystko co robią dla 
swoich członków i całej społeczności. Dziękuję za pomoc i zaangażowanie w 
prace na terenie Naszej Małej Ojczyzny, za drewno i krzewy. Dziękuję tym, 
którzy dbają  o tereny parafialne.  
Dziękuję Wszystkim za dobre słowo. 
Prezentacja, film, oraz zdjęcia są dostępne na stronie:   studzionka.net.pl 

1. Latarnie uliczne na Stenclówce wreszcie świecą. Po prawie 4 miesiącach 
oczekiwania, Tauron podłączył zasilanie oświetlenia. Mieszkańcy tej ulicy mają 
najnowocześniejsze w Studzionce, ledowe oświetlenie uliczne. 

2. Rozpoczął się remont ul. Polnej. Będzie to kolejna droga tłuczniowa, na której 
zostanie położona nakładka asfaltowa. Inwestycja realizowana jest w ramach 
dotacji     z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Rodzinom zmarłych śp.  
Anny Hajduk, Andrzeja Martowicza, Emilii Przemyk                                      

oraz Krystyny Koral 
                                           składam serdeczne wyrazy współczucia                                                 

                                                                              Sołtys  Ireneusz Grusza 

 



Sport 
W niedzielę 11 października zespół LKS Studzionka rozegrał na 
własnym boisku mecz z drużyną GKS KRUPIŃSKI Suszec. Spotkanie 

okazało się kolejnym sukcesem naszych piłkarzy. Wygraliśmy mecz wynikiem 
3:0. Strzelcami bramek byli: Robert Dunat, Karol Sodzawiczny i Stanisław 
Kowalczyk. Wygrane spotkanie pozwoliło naszemu zespołowi umocnić się na 
pozycji lidera klasy „A”. Z powodu zalanego boiska w Kobiórze nie rozegrano 
meczu zaplanowanego na 17 października z LKS LEŚNIK. Zaległe spotkanie 
zostanie rozegrane 31 października. 

W V turnieju zespół juniorów młodszych  uzyskał następujące wyniki i jest 
nadal liderem rozgrywek. 

Juniorzy młodsi: 

LKS Studzionka – OKS JUW-e Jaroszowice - 0 : 3 

LKS Studzionka -  GKS KRUPIŃSKI Suszec – 7 : 0 

 

Tabela klasy „A” rozgrywek sezonu 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

   

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, wszystkie mecze rozgrywane są 

bez udziału publiczności. 

Zaplanowane terminy ostatnich meczy naszych zespołów:  
seniorzy:  25. 10. - godz. 1400 - w Studzionce z LKS ZNICZ Jankowice 

      31. 10. - godz. 1400 - mecz wyjazdowy z LKS LEŚNIK Kobiór 
      07. 11. - godz. 1400 - mecz wyjazdowy z LKS Brzeźce 
     11. 11. - godz. 1330 - w Studzionce z OKS JUW-e Jaroszowice 

młodziki:              25. 10. - godz. 900 - w Studzionce z LKS II Miedźna 
                                 P. N. 
 

ZW – dwutygodnik parafialny. Zespół redakcyjny: ks. prob. Janusz Ahnert, Ireneusz Gruszka,  
             Piotr Niezgoda; opracowanie graficzne i skład: Jadwiga Kost i Apolonia Paszyna. 
            43-245 Studzionka, ul. Jedności 14; tel. (032) 212 33 56  

 

 

l.p. Zespół Mecze Punkty Bramki 
1. LKS Studzionka  10 27 30 : 8 
2. OKS JUW-e Jaroszowice 9 22 32 : 14 
3. LKS Frydek 11 22 25 : 20 
4. LKS LEŚNIK Kobiór 9 17 18 : 16 
5. KS UNIA Bieruń Stary 9 15 20 : 18 
6. KS POLONIA Międzyrzecze 10 15 22 : 17 
7. LKS Woszczyce 9 13 31 : 22 
8. GKS KRUPIŃSKI Suszec  9 11 19 : 26 
9. KS SIÓDEMKA Tychy 9 11 13 : 21 
10. LKS Gardawice 9 10 14 : 15 
11. UKS CZAPLA w Kryrach 9 8 16 : 24 
12. LKS ZNICZ Jankowice  9 8 21 : 28 
13. KS STAL Chełm Śląski 10 8 19 : 27 
14. LKS Brzeźce 9 8 9 : 19 
15. MKS ISKRA Pszczyna II  9 5 13 : 27 


