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1. Grzegorz Michałowski s. Sebastiana i Zdzisławy
2. Alicja Kadłubowska c. Sławomira i Agnieszki
3. Tomasz Szlachetko s. Sławomira i Sylwii
4. Kacper Łozowy s. Bogdana i Barbary

 zek mał  
1. Rafał Bołka i Justyna Czekalska

  
 p. Henryk Trojanowski zm. 28.04. pogrzeb odbył si 
 p. Zdzisław Balik zm. 30.04. pogrzeb odbył si 
 p. Janina Kału na zm. 04.05 pogrzeb odbył si 
 p. Franciszek Kurzawa zm. 09.05. pogrzeb odbył si 
 p. Zbigniew Madej zm. 21.05. pogrzeb odbył si 
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