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1.CHARAKTERYSTYKA WSI KOŹLA
Koźla to malownicza wieś w gminie Świdnica. Chociaż pierwszym znanym źródłem, w którym została
wymieniona jest spis podatków należnych biskupowi głogowskiemu z majątków ziemskich w diecezji
z 1305 roku, z innych źródeł wynika pośrednio, że Koźla istniała już w pierwszej połowie XIII wieku,
a konkretnie przed rokiem 1251. Z zapisu wynika, że do wioski Koźla rościł sobie prawa bliżej
nieokreślony książę Konrad, który sprawował funkcję kanonika w Lubrzu. Otóż takie prawa mogły
zostać nabyte tylko w stosunku do miejscowości, które powstały przed rokiem 1251, kiedy to między
biskupstwami Wrocławia i Lubuszu doszło do porozumienia w sprawie spornych dziesięcin.
Interesująca jest opisana wielkość użytków rolnych Koźli (40 włóki), świadcząca o dość intensywnym
zagospodarowaniu tego obszaru w porównaniu chociażby z sąsiednimi miejscowościami, jak np. leżącą
nieopodal Świdnicą – 24 włóki, albo podzielonogórskimi Łężycami – 16 włók, czy Raculą - 17 włók.
Biorąc pod uwagę stosowane wówczas sposoby uprawiania roli, taki rozległy obszar upraw nie mógł
powstać w krótkim czasie. Potrzebne były do tego długie dziesięciolecia żmudnej pracy, jeśli nie wieki
całe. Biorąc pod uwagę chociażby to jedno kryterium, Koźlęnależy zaliczyć do wiosek o najstarszym
w tym rejonie rodowodzie, obok takich wsi jak Słone czy Letnica. Być może jej początki sięgają czasów
osadnictwa słowiańskiego na Środkowym Nadodrzu, a więc wczesnego średniowiecza, a nawet epoki
jeszcze dawniejszej, o czym świadczą bardzo liczne stanowiska archeologiczne wokół wioski.

rys.1 Mapa obszaru Gminy Świdnica
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2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW
Na mapach archeologicznych Koźla należy do obszaru 63-12, wyjątkowo interesującego ze względu
na bogate i różnorodne osadnictwo, usytuowane w ciekawym pod względem morfologicznym terenie.
Jest to strefa bezpośredniego przejścia Wału Zielonogórskiego w Pradolinę Barycko – Głogowską.
W rejonie Koźla zlokalizowano ogółem 44 stanowiska archeologiczne. Koźla to miejsce z dużą liczbą
obiektów zabytkowych np. Kościół parafialny pw. św. Jadwigi z XIV wieku czy murowany dwór z
końca XVII wieku, rozbudowany w wieku XIX.
Nie jest znana data budowy Kościoła pw. św Jadwigi ani nazwisko jego fundatora.
Najprawdopodobniej powstał w XIV wieku. Zachowany do dnia dzisiejszego kościół jest budowlą
murowaną z prezbiterium zamkniętym prostą ścianą. Od zachodu góruje nad nim wieża z kruchtą
w przyziemiu. Od strony północnej przybudowano zakrystię i kaplicę. Naroża wieży i prezbiterium
oszkarpowano uskokowymi, ukośnymi przyporami. Nad prezbiterium i nową rozpięto dachy
dwuspadowe, a nad przylegającymi od północy aneksami – pulpitowe. Wieżę wieńczy murowany hełm
w formie iglicy z obejściem wokół niej zabezpieczonym murowaną balustradą. Elewacje kościoła
posiadają skromny wystrój architektoniczny ograniczający się do profilowanego gzymsu wieńczącego,
neogotyckich obramień okien i nadwieszonego na kroksztynach zwieńczenia wieży w formie szerokiego
pasa ograniczonego profilowanymi gzymsami i ozdobionego okrągłymi wnękami. Na szczególną uwagę
zasługuje ceglany uskokowy portal w przyziemiu wieży. Może on wskazywać na wcześniejsze
powstanie budowli tj. na 2. poł. XIII wieku, wykazuje analogie z rozwiązaniami stosowanymi
w romańskich kościołach np. w Szprotawie. Salowe wnętrze łączy się z prezbiterium szerokim
zamkniętym półkoliście łukiem tęczowym. Podobnie komunikuje się ono z kaplicą północną. Szerokim
odcinkowo zamkniętym łukiem otwiera się do kruchty podwieżowej. Nawa i prezbiterium nakryte
są stropem. W kruchcie zachowało się sklepienie kolebkowe, a w kaplicy – odcinkowe. Drewniany chór
zachodni, wsparty na dwóch słupach “ozdobiono” drewnianymi płycinami. Z dawnego wyposażenia
kościoła przetrwały m.in. dwa ołtarze neogotyckie z 1816 roku, XVIII – wieczny obraz nieznanego
autora przedstawiający św. Annę Matkę z córką Marią i obraz św. Józefa z 1906 roku pędzla Wilhelma
Thiela. Na wieży kościoła zawieszono dwa dzwony: większy o wadze 23 cetnarów (1150 kg) z napisem
“O, królu chwały Bożej, przybądź w pokoju” z roku 1510, oraz mniejszy, ważący 7 cetnarów (350 kg),
opatrzony napisem “Chwała Panu, Bogu w Trójcy jedynemu” z roku 1677. Neogotycki ołtarz główny
ufundował w 1907 roku proboszcz Henschke. Przedstawia on św. Jadwigę między figurami
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Panny Marii. Z dawnego
barokowego ołtarza, który został zniszczony przez pożar, pozostała jedynie wnęka między postaciami
św. Agnieszki i św. Jana Nepomucena, stojącymi w dobudowanej od północy kaplicy.
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3.OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI
ANALIZA SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) miejscowości Koźla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mocne strony
atrakcyjne położenie w otoczeniu lasów i czystej,
nieskażonej przyrody; czyste powietrze,
niewielka odległość od dużego miasta
względnie dobre połączenie komunikacyjne z miastem
Zielona Góra
możliwość korzystania z miejskiej oferty w zakresie
rynku usług
tereny przeznaczone pod jednorodzinną zabudowę
mieszkaniową,
zabytkowe budynki mieszkalne ujęte w ewidencji
konserwatora zabytków
Szanse
rozwój usług o charakterze rekreacyjno-turystycznym
atrakcyjnych dla mieszkańców Zielonej Góry
przychylność wobec przedsiębiorców i nowych
potencjalnych mieszkańców wsi
wzrost liczby mieszkańców, zwłaszcza w wieku
produkcyjnym
uaktywnienie się kolejnych mieszkańców, którzy
podejmują działania społeczne

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Słabe strony
brak perspektyw intensywnego rolniczego rozwoju
miejscowości (słabe gleby),
uboga oferta możliwości zagospodarowania czasu
wolnego dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych
brak bezpośredniego połączenia z głównym
administracyjnym gminy
słaba opieka zdrowotna

Zagrożenia
zniechęcenie ludności do podejmowania działań
społecznych
brak poczucia wspólnoty i tożsamości lokalnej,
zwłaszcza wśród młodzieży
brak perspektyw rozwoju dla młodych ludzi i ich
migracja do większych ośrodków
marginalizacja miejscowości w stosunku do potencjału
Zielonej Góry, a nawet Świdnicy
marginalizacja obszarów wiejskich przez władze
wojewódzkie

Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony wsi Koźla oraz jej szanse
rozwojowe i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji
miejscowości oraz wskazanie przyszłych kierunków jej rozwoju.

5

4.OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Na lata 2009 – 2018 we wsi Koźla planuje się zrealizować zadania, które dotyczą przede wszystkim
zapewnienia mieszkańcom wsi wyższego standardu życia i lepszej jakości infrastruktury publicznej oraz
wzrost poczucia więzi społecznych. Są to:

1. Budowa boiska sportowego i placu zabaw.
Cel i przeznaczenie:
Powstanie boiska przyczyni się do zwiększenia dostępności dzieciom i młodzieży do bezpiecznych
miejsc wypoczynku. Inwestycja ta jest jednym z elementów rozbudowy i modernizacji infrastruktury
sportowej na terenie gminy. Funkcjonowanie małego i bezpiecznego boiska przyczyni się
do popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
Koniecznie należy również zapewnić bezpieczne i atrakcyjne miejsce do zabaw dla najmłodszych dzieci
w postaci małego placu zabaw. Mały plac zabaw, który byłby miejscem, gdzie zarówno dzieci, jak
i matki ze swoim małymi dziećmi mogłyby spędzać czas na zabawie i integracji społecznej. Biorąc pod
uwagę szeroką ofertę rynkową tego typu infrastruktury oraz szeroką rozpiętość cenową, należy przyjąć,
że średni koszt atestowanego placu zabaw to około 35 000,00 zł.
Projekt ma szansę na pokrycie części kosztów ze źródeł zewnętrznych.
2. Modernizacja sali wiejskiej.
Cel i przeznaczenie:
Sala wiejska w Koźli to miejsce spotkań lokalnej społeczności, organizowane tu są zabawy, wieczorki;
z pewnością to jedno z najważniejszych miejsc w życiu mieszkańców Koźli. Często eksploatowana sala
wymaga modernizacji. Konieczna jest odnowa elewacji oraz ocieplenie budynku, tym bardziej,
że elementem modernizacji sali ma być również wymiana systemu ogrzewania i instalacja kolektorów
słonecznych. Wszystkie te prace spowodują duże oszczędności związane z energią wykorzystywaną
na ogrzanie pomieszczeń oraz wody. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w sali
niezbędna jest również wymian instalacji elektrycznej na nowocześniejszą i bardziej wydajną.
Mieszkańcy chcieliby również, aby sala była dostępna dla osób niepełnosprawnych, a sala główna
i zaplecze wyremontowane. Nieodzowny jest również remont pomieszczenia kuchennego. Aby
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sali w okresie letnim, należy również zainstalować w niej
klimatyzację.
Zadania związane z modernizacją sali to:
•

Ocieplenie i elewacja sali,

•

Naprawa pokrycia dachowego,

•

Instalacja kolektorów słonecznych,

•

Wymiana instalacji elektrycznej,

•

Modernizacja ogrzewania,

•

Remont kuchni,
6

•

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych,

•

Remont sali głównej i zaplecza,

•

Instalacja klimatyzacji.

3. Wyposażenie kuchni przy sali wiejskiej.
Cel i przeznaczenie:
Koło Gospodyń Wiejskich w Koźli to jedna z najaktywniejszych organizacji na terenie Gminy Świdnica.
Panie zrzeszone w Kole bardzo często korzystają z zaplecza sali wiejskiej, w dużej mierze są jednymi
z głównych inicjatorek życia społecznego i towarzyskiego na wsi i w okolicy. Ich działania sprzyjają
rosnącej popularności wioski, jednakże ubogie zaplecze kuchenne, które w działaniach Koła ma ważne
znaczenie, uniemożliwia im podjęcie większych wyzwań. Stąd nieodzownym jest podniesienie
standardu i jakości wyposażenia kuchni przy sali wiejskiej przede wszystkim o sprzęt pozwalający
na podjęcie działań o charakterze kulinarnym i cateringowym.
4. Wymiana okien w szkole podstawowej i ogrodzenia terenu szkoły.
Cel i przeznaczenie:
Dla zapewnienia odpowiednich warunków nauczania oraz w celu racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi związanymi z funkcjonowaniem szkoły, nieodzowna jest wymiana okien
szkolnych.
Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom szkoły oraz dbałość o mienie
szkoły należy również zadbać o właściwe ogrodzenie terenu szkoły.
5. Umiejscowienie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w szkole podstawowej z adaptacją
dotychczasowych pomieszczeń na siłownię i kawiarenkę internetową.
Cel i przeznaczenie:
Dotychczas w Koźli funkcjonuje Wiejski Ośrodek Zdrowia, którego rolę pełnią pomieszczenia przy sali
wiejskiej. Jednakże są to pomieszczenie nieogrzewane na bieżąco, nie są również użytkowane
codziennie, co powoduje ich niszczenie. Mieszkańcy wioski postuklują przeniesienie punktu
medycznego do budynku szkoły, w którym można wygospodarować pomieszczenia pełniące rolę
Ośrodka Zdrowia.
Jednocześnie pomieszczenia przy sali wiejskiej, pozostające dotychczas poza możliwością
wykorzystania ich na inne cele związane z życiem lokalnym, będą mogły pełnić rolę miejsca spotkań np.:
dla pań z Koła Gospodyń lub młodzieży, która zorganizuje tam siłownię, kawiarenkę internetową itp.
Zamysł połączony jest więc bezpośrednio z pomysłem stworzenia we wsi siłowni i ogólnodostępnego
punktu z dostępem do Internetu.
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6. Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi z XIV wieku w Koźli.
Cel i przeznaczenie:
Jednym z najciekawszych obiektów w Koźli jest kościół parafialny pw. św. Jadwigi z XIV wieku.
Aktualnie niezbędne jest pilne wykonanie naprawy elewacji budynku oraz renowacji zabytkowych
wnętrz kościoła. Przede wszystkim zaś zabytkowego ołtarza oraz uruchomienie zegarów na wieży
kościelnej.
Ze względu na wartość zabytkową kościoła wymienione zadania mają szanse na częściowe
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
Zadania związane z modernizacją to:
•

Renowacja zabytkowego ołtarza kościoła w Koźli.

•

Modernizacja elewacji wieży kościoła.

•

Uruchomienie zegarów na wieży kościelnej.

•

Renowacja wnętrza kościoła.

7. Modernizacja dróg.
Cel i przeznaczenie:
Inwestycja będzie wykonana po zakończeniu prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej, natomiast
prace konserwacyjne wykonywane będą na bieżąco.
8. Pielęgnowane lokalnych tradycji.
Cel i przeznaczenie:
Społeczność Koźli należy do grupy bardzo aktywnych mieszkańców gminy. Działa tutaj bardzo prężne
Koło Gospodyń Wiejskich. Wielu mieszkańców zainteresowanych jest utrzymaniem lokalnych tradycji
i zwyczajów, tym bardziej, że są one ciekawą ofertą dla odwiedzających turystów oraz osób
zainteresowanych osiedleniem się w Koźli. Stąd mieszkańcy wsi starają się kultywować tradycje
i zwyczaje wiejskie, ukazując i wykorzystując ich atrakcyjność i unikatowość.
9. Dążenie do powołania Towarzystwa Przyjaciół Koźli.
Cel i przeznaczenie:
Koźla to wieś o ogromnym potencjale społecznym, ma tez walory turystyczne i kulturowe, które mogą
przyczynić się do jej popularności. Jest miejscem, które charakteryzuje się bardzo silnym poczuciem
tożsamości lokalnej i więzi mieszkańców. Stąd w najbliższym czasie mieszkańcy podejmą działania
zmierzające do powołania organizacji pozarządowej skupiającej czynne osoby, które chcą swoimi
działaniami przyczynić się do jeszcze większej popularności Koźli oraz aktywizacji życia społecznego
we wsi. Powołanie Towarzystwa pozwoli na realizacje wielu działań finansowanych ze źródeł
zewnętrznych, które dostępne są właśnie dla organizacji samorządowych. Wpłynie również bardzo
pozytywnie na dalszą konsolidację mieszkańców.
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10. Doposażenie sali środowiskowej.
Cel i przeznaczenie:
W Koźli działa salka środowiskowa, która jest jednym z głównych miejsc spotkań, rozrywki
i kształtowania charakterów dzieci. Jej doposażenie bardzo pozytywnie wpłynie na wyniki osiągane
przez wychowawców oraz wychowanków świetlicy. Zakup nowych pomocy dydaktycznych,
edukacyjnych oraz wyposażenia sali znacznie urozmaicając prowadzone zajęcia, zaktywizuje dzieci,
sprawi, że jeszcze chętniej będą bywały w sali, co podniesie poziom ich wiedzy, umiejętności
i zadowolenia. Doposażenie sali wpłynie również bardzo mobilizująco na wychowawców oraz rodziców
dzieci.
11. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsiach Letnica, Koźla, Świdnica
i Piaski.
Cel i przeznaczenie:
Inwestycja jest kolejnym etapem porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica.
Projekt ten obejmuje obszar kilku miejscowości i będzie realizowany etapami. Koszty całej inwestycji
oszacowano na około 11 000 000,00 zł.
Realizatorem inwestycji będzie gmina Świdnica. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić jeszcze
w 2009 roku, a zakończenie na przełomie 2010 i 2011 roku.
Projekt ma szansę na pokrycie części kosztów ze źródeł zewnętrznych.
12. Ułożenie chodnika wzdłuż dróg (zwłaszcza drogi do szkoły)
Cel i przeznaczenie:
W obecnej chwili droga do szkoły jest drogą gruntową, bardzo niebezpieczną ze względu na rodzaj
podłoża – głównie glina. Powoduje to szereg niebezpiecznych sytuacji, szczególnie w deszczowe dni,
szczególnie dla pieszych, ale również dla kierujących pojazdami.
W szkole do której prowadzi droga znajduje się oddział przedszkolny i szkoła podstawowa dla dzieci z
trzech miejscowości: Koźli, Grabowca i Lipna. Dodatkowo, porusza się po niej coraz więcej
mieszkańców wioski, w tym również starszych osób. Ułożenie chodnika wpłynie na wzrost
bezpieczeństwa, znacznie poprawi również estetykę miejsca.
13. Budowa parkingu przy cmentarzu.
Cel i przeznaczenie:
Cmentarz w Koźli był do niedawna jedynym w okolicy, był miejscem spoczynku dla mieszkańców Koźli,
Grabowca i Lipna. Przyjeżdża tu coraz więcej osób, ze względu na warunki glebowe Koźli – glina –
bardzo utrudniony jest nie tylko dojazd, ale również parkowanie przy cmentarzu. Nieopodal znajduje się
również przystanek PKP, z którego korzystają mieszkańcy Koźli i okolicznych miejscowości; bardzo
często podróżni „odbierani” są przez bliskich samochodami osobowymi, które również mają problemy z
parkowaniem w tym miejscu.
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Dla zachowania bezpieczeństwa i estetyki miejsca ważnego z powodów komunikacyjnych, ale przede
wszystkim ze względu na charakter znajdującego się tutaj cmentarza, powinien powstać tutaj parking.
14. Budowa kaplicy cmentarnej.
Cel i przeznaczenie:
Rośnie liczba osób zainteresowanych pochówkiem na koźlańskim cmentarzu. Ze względów
emocjonalnych, ale również wymagań prawnych stawianych aktualnie należy wybudować tutaj kaplicę.
Najbliższa znajduje się w Świdnicy.
15. Położenie asfaltu na drogach gminnych wraz z okrawężnikowaniem.
Cel i przeznaczenie:
Ze względu na warunki glebowe Koźli – glina – drogi gruntowe we wsi są w bardzo niedobrym stanie.
Podróżowanie nimi zarówno dla pieszych, jak i kierujących samochodami jest bardzo uciążliwe i
niebezpieczne, zwłaszcza w deszczowej porze. Po zakończeniu inwestycji kanalizacyjnych w Koźli i
pozostałych miejscowościach gminy konieczne jest położenie asfaltu i krawężników na drogach
gminnych w Koźli.
16. Ułożenie asfaltu na drodze powiatowej nr 1180 F do Bogaczowa.
Cel i przeznaczenie:
Droga powiatowa Koźla – Bogaczów to bardzo ważne i wykorzystywane połączenie o znaczeniu
powiatowym. Ułożenie asfaltu na tej drodze miałoby ogromny, pozytywny wpływ na zmianę drożności
komunikacyjnej Koźli, a więc i tej części terytorium gminy.
Należy dokonać Wszelkich starań, aby powiat zielonogórski zrealizował to zadanie.

1. Kosztorys i harmonogram planowanych inwestycji
(w przypadku zadań, zaplanowanych do realizacji w pewnym odstępie czasu, koszt zostanie ustalony
w momencie podjęcia bezpośrednich przygotowań do inwestycji, dla zadań, dla których koszt zależy od
zastosowanych standardów, jakości sprzętu etc, ceny zostaną ustalone na bieżąco ).
l.p
1.

Budowa boiska sportowego i placu zabaw.

PRZEWIDYWANY
OKRES REALIZACJI
2009 – 2010

2.

Modernizacja sali wiejskiej.

2009 – 2011

146 000,00

2.1. Ocieplenie i elewacja sali,

2010 – 2011

40 000,00

2.2. Naprawa pokrycia dachowego,

2009

6 000,00

2.3. Instalacja kolektora słonecznego,

2009 – 2010

10 000,00

2.4. Wymiana instalacji elektrycznej,

2009 – 2010

8 000,00

2.5. Modernizacja ogrzewania,

2009

20 000,00

2.6. Remont kuchni,

2009 – 2010

15 000,00

DZIAŁANIE

PRZEWIDYWANY
KOSZT (brutto, zł)
55 000,00
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2.7. Budowa podjazdu dla
niepełnosprawnych,
2.8. Remont sali głównej i zaplecza,

2009 – 2010

5 000,00

2009

14 000,00

2.9. Instalacja klimatyzacji.

2010

28 000,00

3.

Wyposażenie kuchni przy sali wiejskiej.

2009 – 2013

-

4.

Wymian okien w szkole podstawowej i
ogrodzenia terenu szkoły.
Umiejscowienie Wiejskiego Ośrodka
Zdrowia w szkole podstawowej z
adaptacją dotychczasowych pomieszczeń
na siłownię i kawiarenkę internetową
Renowacja zabytkowego kościoła
parafialnego pw. św. Jadwigi z XIV wieku
w Koźli
6.1. Renowacja zabytkowego ołtarza
kościoła w Koźli.
6.2. Modernizacja elewacji wieży kościoła.

2010 - 2011

35 000,00

5.

6.

2009 - 2012
15 000,00 – 20 000,00
od 2009-2018

?

od 2009-2018

?

od 2009-2018

?

od 2009-2018

?

7.

6.3. Uruchomienie zegarów na wieży
kościelnej.
6.4. Renowacja wnętrza kościoła.
Modernizacja dróg.

8.

Pielęgnowane lokalnych tradycji.

2009 - 2018

-

9.

Dążenie do powołania Towarzystwa
Przyjaciół Koźli.
Doposażenie sali środowiskowej.

od 2009

-

na bieżąco

-

10.
11.

12.

od 2009-2018
?
po zakończeniu prac kanalizacyjnych

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z
2009 – 2011
przykanalikami we wsiach Letnica, Koźla,
Świdnica i Piaski.
Ułożenie chodnika wzdłuż dróg (zwłaszcza 2013-2015
drogi do szkoły)

11 000 000,00

Oszacowana po
wykonaniu projektu
technicznego

13.

Budowa parkingu przy cmentarzu.

2013

40 000,00

14.

Budowa kaplicy cmentarnej.

2012-2015

150 000,00

15.

Położenie asfaltu na drogach gminnych
wraz z okrawężnikowaniem.

2013-2018

Oszacowana po
wykonaniu projektu
technicznego

16.

Ułożenie asfaltu na drodze powiatowej nr
1180 F do Bogaczowa.

2011-2018

Inwestycja Powiatu
Zielonogórskiego
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5. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O
SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPAKAJANIA
POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYM
NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH.
Głównymi miejscami sprzyjającymi nawiązywaniu kontaktów społecznych w Koźli są sala
wiejska, boisko i plac zabaw stanowiące jeden kompleks, stojący w pobliżu kościół z domem
parafialnym oraz remiza OSP i szkoła podstawowa. Ogromne znaczenia ma również
przystanek autobusowy oraz przystanek PKP i znajdujący się nieopodal niego cmentarz oraz
tzw. duże boisko.
Bardzo istotnym miejscem są również mieszczące się we wsi sklepy i przystanek autobusowy.
Bardzo istotne jest to, że są to miejsca stosunkowo niewiele oddalone od siebie.
Kolejne pokolenia zamieszkujące wieś oraz coraz liczniejsza ludność nowo-osiedlających się
rodzin, charakteryzujące się większym poczuciem tożsamości i wspólnoty lokalnej robi coraz
więcej dla swojej miejscowości. Powołane do życia stowarzyszenie Razem dla Koźli oraz
działające od wielu lat Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z Drużyną OSP mają
ogromny wpływ na aktywizacje mieszkańców, inicjują wiele ciekawych zdarzeń i inwestycji.
W Koźli znajduje się również świetlica środowiskowa (nieopodal kościoła) skupiająca dzieci
z wioski i wiosek okolicznych.
Wszystkie te miejsca mają ogromne znaczenie w życiu społecznym rozrastającej się
miejscowości. Niezwykle istotne jest połączenie ich bezpieczną, dobrze oświetloną drogą z
chodnikiem, których na dzień dzisiejszy brakuje. zapragnęła chować swoich bliskich w
rodzinnej miejscowości. To bardzo istotne zadanie, ważne zarówno w aspekcie społecznym,
jak i indywidualnym.
Plany związane z zagospodarowaniem sali wiejskiej pozwolą na zwiększenie ilości
wspólnych zabaw i spotkań, również w gronie seniorów, czy juniorów we wiosce. Również
plac przed salą, gdzie zaplanowano budowę nowego placu zabaw i boisko wymagają
bieżących inwestycji, dzięki którym staną się jeszcze bardziej atrakcyjne. Szczególnym
miejscem zwłaszcza latem jest teren przy sklepach i przystanku autobusowym – to ważne
miejsca spotkań lokalnej społeczności. Dla najmłodszego pokolenia najistotniejsze znaczenie
ma plac zabaw, który zapewnia dzieciom wiele atrakcji i jest miejscem sprzyjającym
nawiązywaniu dziecięcych i rodzicielskich znajomości.
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