Składam serdeczne podziękowanie członkom Rady sołeckiej
pani Zofii Gawędzie, panom Tomaszowi Gawędzie i Andrzejowi Batce
za pomoc w współ organizacji Dni Koźmic. Dziękuję Andrzejowi Batce
za zastępstwo i reprezentowanie Sołtysa podczas otwarcia wyżej
wspomnianych Dni a panu Tomaszowi Gawędzie za zastępstwo podczas
turnieju piłki nożnej na boisku sportowym Klubu Wilga.
Składam również serdeczne podziękowanie młodzieży Naszej wioski;
Pawłowi Batce, Łukaszowi Chwastkowi, Grzegorzowi Dziedzicowi,
Damianowi Pająkowi i Krzysztofowi Romańcowi za kibicowanie
z transparentem Koźmic Małych reprezentacji Koźmiczek w turnieju piłki
nożnej, którzy wywalczyli drugie miejsce ustępując pierwszeństwa
po serii rzutów karnych.
Dziękuję serdecznie drużynie Mało- koźmickiej w składzie; kapitan Rafał
Kot, Paweł Pająk, Tomasz Pająk, Michał Sajdak, Łukasz Małajewicz,
Marcin Filiciak i Dawid Zabycz, za podjęty trud i wywalczenie drugiego
miejsca w turnieju piłki nożnej dla Naszej wioski.
Składam serdeczne podziękowanie pani Zofii Gawędzie i jej córce Joannie,
panom Tomaszowi Gawędzie i Andrzejowi Batce oraz państwu Marcie
i Markowi Janus za obsługę stanowiska z grilem, które było wyjątkowo
widoczne, ponieważ widniał nad nim transparent Koźmic Małych
w barwach narodowych z herbem Naszej miejscowości, wykonany
na okoliczność dożynkową z inicjatywy pana Marka Janusa za co Mu
szczególnie serdecznie dziękuję. Wielkie podziękowania należą się panu
Markowi za demonstrowanie patriotyzmu regionalnego noszoną koszulką
Mało- Koźmicką nie tylko na dożynkach, ale również podczas biegania na
zawodach i treningach nawet podczas ostatniej pielgrzymki parafialnej
do największego polskiego Sanktuarium w Licheniu.
Składam podziękowanie wszystkim mieszkańcom, którzy okazali pomoc
przy organizacji dni Koźmic oraz tym, którzy uczestniczyli
w uroczystościach towarzyszących tym Dniom.
Dziękuję serdecznie ludziom dobrej woli chętnym do pracy na rzecz
wspólnego dobra, jakim jest Ta mała Ojczyzna Koźmice Małe, jeszcze raz
dziękuję bardzo Radzie sołeckiej, tak dobrej współpracy jeszcze nie
doświadczyłem jak w obecnej kadencji.
Dziękuję serdecznie za współpracę księdzu proboszczowi Milanowi
Michalakowi, Sołtysowi Koźmic Wielkich oraz wszystkim członkom
współorganizatorom z Koźmic Wielkich.
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