JÓZEF ZAJĄC
Urodził się w dniu 16 sierpnia 1940 roku w Brulinach. Żona Julianna Wanda.
Ma dwoje dzieci: córka Bożena ukończyła Akademię Rolniczą w Warszawie, a syn
Piotr – resocjalizację na Uniwersytecie Warszawskim.
Ukończył wyższe studia magisterskie w Studium Administracji Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął jako
nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kowalewicach. Dalej przez prawie całe swoje
dorosłe życie pracował w administracji państwowej pełniąc różnego rodzaju funkcje
administracyjne w gminie i mieście Nasielsk – najpierw w Gromadzkiej Radzie
Narodowej w Nasielsku, od 01.01.1973 r. na stanowisku Sekretarza Biura Urzędu
Gminnego w Nasielsku, od 07.01.1977 r. – jako Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy
w Nasielsku, zaś od 28.06.1982 r. – jako Naczelnik Miasta i Gminy w Nasielsku.
Jego praca przypadła na bardzo trudny okres swoistego rodzaju dwuwładzy – partii
PZPR i administracji państwowej. Rola administracji była drugorzędna, gdyż
realizowała ona w zasadzie pomysły aparatu partyjnego. Próby usamodzielnienia się
i realizowania swoich pomysłów były niemile widziane przez aparat partyjny.
Pan Józef Zając nie chciał być tylko wykonawcą postanowień różnego rodzaju
egzekutyw. Miał własną wizję rozwoju miasta i gminy. Starał się, aby Nasielsk rósł
w siłę i był coraz piękniejszy, a ludziom naprawdę żyło się tu lepiej i bezpieczniej.
Wsłuchiwał się w głos mieszkańców, przez co znał ich potrzeby i działał dla ich dobra.
Nie wahał się zmieniać swoje wcześniejsze decyzje, jeśli uwagi mieszkańców były
słuszne. Na pierwszym miejscu stawiał dobro miasta i gminy oraz mieszkańców.
Poprzez podejmowane działania poważnie naraził się organizacji partyjnej.
Najbardziej wymiernym efektem działań Pana Józefa Zająca było doprowadzenie
do Nasielska gazu ziemnego. Gdyby nie jego zaangażowanie i zdeterminowanie,
jeszcze przez długi czas, być może nawet do tej pory, Nasielsk nie byłby w takim
stopniu zgazyfikowany. Inne jego działania to: rozbudowa wodociągów i budowa
Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie, budowa osiedli „Warszawska” i „Piłsudskiego”,
budowa Szkoły Podstawowej w Krzyczkach, budowa dróg, elektryfikacja Nasielska
połączona z położeniem kabli podziemnych, remizy strażackie w Nasielsku i Psucinie,
budowa budynku na Stadionie Miejskim, siedziba Urzędu Miejskiego przy
ul. Kilińskiego, budowa wodociągu od Nowosiółek, budowa chodników w Nasielsku.
Miał wizję nowoczesnego Nasielska, którą w miarę możliwości starał się wdrażać.
Działał na rzecz poprawy wyglądu miasta i miejskiej infrastruktury. Planował
z wyprzedzeniem nowe osiedla i nowe drogi. Rozbudowywał sieć wodociągową,
np. poprzez budowę linii magistralnej w ul. P.O.W., aby wcześniej doprowadzić wodę
do planowanego nowego osiedla mieszkaniowego „Broniewskiego”. Wyprzedzał czas,
w jakim przyszło mu pracować. Był przy tym rozsądnym gospodarzem – przekazując
miasto i gminę Nasielsk po zmianie ustrojowej, przekazał go bez długów i zobowiązań.

