
UCHWAŁA Nr  123/XVI/16 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 

 

w sprawie: nadania nazwy pomnikowi przyrody 

 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.) w związku z art. 44 ust. 2 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 628 z późn. zm.) – Rada 

Miasta Milanówka  uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. W celu upamiętnienia postaci Feliksa Dzierżanowskiego nadaje się imię „Feliks” drzewu  

z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) uznanego za pomnik przyrody  

Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 31 lipca 2009 r., poz. 50  

w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego. 

 

2. Drzewo z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 324 cm, wysokości 21 cm, rośnie   

u zbiegu ulic Piasta i Kościuszki w Milanówku. 

 

 

§ 2 

Nadzór nad pomnikiem przyrody obejmuje Burmistrz Miasta Milanówka. 

 

 

 § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

 

§ 4 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Małgorzata Trębińska 

 



Uzasadnienie 

Feliks Dzierżanowski to muzyk, dyrygent, twórca kapeli ludowej i animator kultury, który  

w latach 1923 – 1975 był mieszkańcem Milanówka. W 1933 Dzierżanowski założył Polską 

Kapelę Ludową, która wkrótce zaczęła regularne występy w Polskim Radiu. Był także 

założycielem Prywatnej Szkoły Muzycznej w Milanówku, a po wojnie również w Żyrardowie 

i Grodzisku Mazowieckim. Podczas okupacji Dzierżanowski prowadził amatorską orkiestrę 

fabryczną przy Stacji Jedwabniczej w Milanówku, a jego dom często był wykorzystywany 

przez młodzież zorganizowaną w podziemnych organizacjach do spotkań i szkoleń. Feliks 

Dzierżanowski został odznaczony Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał 

też nagrodę województwa warszawskiego "za twórczość muzyczną i rozpowszechnianie 

piękna polskiej muzyki ludowej" oraz Złotą Odznakę za Zasługi dla Województwa 

Warszawskiego w roku1967.  

Aby pamięć po wybitnym mieszkańcu naszego miasta nie zatarła się i aby pozostał trwały 

ślad po obchodach roku Feliksa Dzierżanowskiego, proponuje się aby jeden z pomników 

przyrody – milanowski dąb znajdujący się u zbiegu ulic Piasta i Kościuszki nazwać imieniem 

Feliksa Dzierżanowskiego. Taka forma upamiętnienia wybitnego twórcy i założyciela 

Polskiej Kapeli Ludowej wpisze się na trwałe w krajobraz miasta stanowiąc ważny walor 

historyczno –edukacyjny Milanówka. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest jak najbardziej zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. E. Misiak  


