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Bojszowy to gmina składająca się z pięciu miejscowości, która jest położona na historycznej ziemi
pszczyńskiej. Należy do najstarszych osad na Górnym Śląsku. Najdawniejszy dokument o wsi
Bojszowy zachowany w archiwum pszczyńskim pochodzi z 1368 roku i mówi m.in. że wieś „Budischow
jest lokowana i od dawna istniejąca”, co wskazuje, że jej początków należałoby szukać już w pierwszym
tysiącleciu naszej ery. Nazwa wsi wywodzi się od imienia Budzisz, Budzisław, czyli „czuwający nad
sławą”. Mogło to być imię rycerza.
Historię Bojszów pisała przynależność do różnych księstw, królestw, cesarstw i państw, co kształtowało
w kolejnych pokoleniach specyficzne cechy i postawy. Przejawiają się one wyraźnie i dziś, także wśród
mieszkańców pozostałych miejscowości gminy, które mają własną, równie ciekawą historię.
Międzyrzecze, o którym źródła wspominają już w 1407 roku, leży w widłach Pszczynki i Korzyńca.
Zabudowa miejscowości w części jest ciągła i biegnie ze wschodu na zachód wzdłuż ulic
Międzyrzeckiej i Gromadzkiej, zaś na pozostałym obszarze jest rozproszona.
Jedlina, której początek dał folwark założony tu około 1587 roku, to wieś o zabudowie zgrupowanej
wokół nieistniejącego już zamku, w bezpośredniej bliskości wysokich obwałowań Wisły.
Świerczyniec to wieś założona jako osada leśna w 1708 roku. Jest to miejscowość o zabudowie mocno
rozproszonej od Korzyńca aż po Gostyń na długości około 3 km. W ostatnim okresie, ze względu na
atrakcyjne położenie (bliskość lasów i drogi ekspresowej – Beskidzkiej), zabudowa się zagęszcza.
Bojszowy Nowe to wieś powstała na leśnej porębie w 1854 roku, rozciąga się w formie krzyża:
wschód–zachód, północ–południe na przestrzeni około 3 km.
Obecna gmina Bojszowy została zorganizowana w 1991 roku. Do 1974 roku gmina należała do powiatu
pszczyńskiego. W wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku Bojszowy weszły w skład powiatu
bieruńsko-lędzińskiego.
Gmina Bojszowy jest bardzo zadbana, cicha i spokojna, więc to wspaniałe miejsce na odpoczynek i
długie spacery. Wszędzie dominuje zieleń, a pobliskie lasy są utrzymane w czystości. Przez Bojszowy
przebiegają liczne szlaki turystyczne oraz ścieżki rowerowe. Nowa hala sportowa jest świetnym
miejscem na sport i rekreację. W Bojszowach i w okolicach znajduje się wiele atrakcji, takich jak Park
Dworski, zagroda żubrów czy zamek w Pszczynie. Nic więc dziwnego, że liczba mieszkańców gminy
ciągle rośnie. Zapraszamy do odwiedzenia tych ciekawych okolic!
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