
Historia Józefowa 

 Józefów leży na Mazowszu, w ziemi warszawskiej. Historycznie 
dzieli się na kilkanaście części, które są dawnymi letniskami lub 
wsiami. Tereny miasta były  w większości zalesione, przebiegało 
przez nie kilkanaście leśnych dróg. Jeden z podwarszawskich szlaków 
krajobrazowych, wiodący głównie grzbietami wydm na wschód od 
Warszawy. Wędrując, można mieć złudzenie, że znajdujemy się na 
jakimś beskidzkim szlaku a nie pod Warszawą. Po II wojnie 
światowej nastąpił szybki rozwój miejscowości, napłynęło dużo 
ludności ze zniszczonej Warszawy. W okresie powojennym 
rozwinięto tu lecznictwo sanatoryjne dla dzieci.  Datą, której pominąć 
nie można jest 4 stycznia 1901. Wtedy uruchomiono trasę kolejki 
wąskotorowej łączącej Warszawę z Wawrem. Linia odpowiadała na 
zapotrzebowanie ludności Warszawy. Cieszyła ich możliwość coraz 
łatwiejszego dojazdu na letniska. Walka o język polski w urzędach 
gminnych oraz w szkołach była treścią zmagań mieszkańców tego 
regionu. Na terenie linii otwockiej stosunkowo silne wpływy miały 
dwa ugrupowania polityczne: Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i 
Litwy oraz Polska Partia Socjalistyczna. Posiadane informacje z 1905 
r. mówią o tym, że w Józefowie w tym okresie odbyła się tajna narada 
Polskiej Partii Socjalistycznej z udziałem Józefa Piłsudskiego. W  
latach 1901-1905 trwała budowa kościoła rzymsko-katolickiego w 
Józefowie. Plac pod budowę kościoła Ofiarowali Andrzej Przybyłko i 
Wojciech Lach. Fundusze i materiały na budowę świątyni zbierano od 
mieszkańców okolicznych miejscowości. Budowa tego kościoła 
trwała 3 lata a 27 sierpnia 1905r. kościół został poświęcony i oddany 
do użytku wiernych. W 1919 parafia liczyła 1500 osób. Dużym 
osiągnięciem ówczesnej myśli technicznej było zbudowanie na rzece 
Świder w 1912 roku sześcioprzęsłowego mostu o konstrukcji 
żelbetowej. W 1921 roku powstał komitet na rzecz połączenia 
miejscowości letniskowych w pasie otwockim, które dotychczas 
należały do gminy Zagóźdź. Chciano w ten sposób utworzyć jedną 
gminę letniskową. Zarząd gminy został wybrany 12 grudnia 1925. 
Nowa gmina zaczęła działać od 1 stycznia 1925 roku. W roku 1956 



pojawiła się pierwsza linia komunikacji miejskiej na terenie obecnego 
Józefowa o numerze 132. Potem zamieniono jej numer na „S”, a 
następnie „202”.W 1985 roku nastąpiła ogólna zmiana numeracji 
ówczesnego MZK. Linia „202” otrzymała nowy numer „702” i nadal 
kursuje. W 1962 roku Józefów otrzymał prawa miejskie. Wtedy 
Józefów był miastem jedynie z nazwy. Miasto liczyło wówczas 17 tys. 
mieszkańców. W 1966 wybudowano pomnik Żołnierzy Armii 
Krajowej przy ulicy Słonecznej oraz nastąpiło wybudowanie ośrodka 
zdrowia. Pomniki został wzniesiony z inicjatywy żołnierzy Armii 
Krajowej. Odsłonięcie nastąpiło 25 IV 1966r. W 1990 dokonano na 
koszt Urzędu Miasta renowacji pomnika- umieszczono replikę bardzo 
zniszczonej tablicy. Obecnie opiekę nad pomnikiem sprawuje  
młodzież ze Szkoły Podstawowej nr.2 w Michalinie. Harcerze 
corocznie obchodzą uroczystość upamiętnienia pamięci poległych 
żołnierzy przeciwko okupantom niemieckim. W 1973 został 
wybudowany Miejski Ośrodek Kultury. Swoją publiczną działalność 
MOK zaczął 12 czerwca 1973. Stał się on miejscem szerzenia kultury 
ale też miejscem spotkań, wypoczynku i rozrywki. Obecnym 
dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury jest Danuta Wojciechowska. 
W 1987 roku w ramach obchodów 25. rocznicy nadania praw 
miejskich postanowiono rozpocząć wydawanie lokalnego pisma 
„Życie Józefowa”. Wydano tylko trzy numery pisma, lecz wydawanie 
lokalnej gazety było w tym czasie pewnym ewenementem, ponieważ 
skupiano się przede wszystkim na wydawaniu pism centralnych i 
wojewódzkich. W 1991r. uruchomiono komunikację miejską. W 1999 
oddano do użytku pierwsze w Józefowie Rono na skrzyżowaniu ul. 
Jarosławskiej i ul. Piłsudskiego. W 2001 r. odsłonięto pomnik 
Łączniczek Armii Krajowej na placu przy urzędzie miasta. Pomnik 
ten jest pierwszym i jedynym w Polsce monumentem , wzniesionym 
jako wyraz hołdu dla dziewcząt i kobiet- żołnierzy Armii Krajowej. 
Pomnik powstał z inspiracji żołnierzy AK zamieszkałych na terenie 
Józefowa. Projekt pomnika i model do odlewu wykonał profesor 
Bohdan Chmielewski. W 2002 roku. zostało wybudowane 
Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji. W 2006 r. oddano do użytku 
kolejne dwa  ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go maja z Kardynała 
Wyszyńskiego oraz 3-go maja z Graniczną, W 2008 zbudowano I etap 
monitoringu miejskiego. W Józefowie znajdują się trzy obiekty 



wpisane do rejestru zabytków a oprócz tego, 30 obiektów znajduje się 
w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
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