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TURYSTYCZNE

Gmina Sanniki bogata historią i tradycją ma bardzo
wiele do zaoferowania turystom. Niewątpliwie największą atrakcją turystyczną na terenie Gminy jest Zespół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
Pochodzący z XVIII w. Pałac powstał według projektu
architekta Władysława Marconiego. Jest Ośrodkiem Pamięci Fryderyka Chopina, a stojący w jego pobliżu Pomnik przypomina wizytę wielkiego kompozytora w Sannikach latem 1828 r. Uwidacznia on młodego Chopina
spacerującego alejkami przypałacowego parku. Obec-

Sannickie koncerty chopinowskie. Wspaniały występ Wojciecha Siemiona.
Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.

Pałac w Sannikach. Autor: Justyna Wróblewska.

Kościół w Osmolinie. Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.

nie cały Zespół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach poddany został kompleksowej rewaloryzacji z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wyniesie około
20 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 17 mln zł. W ramach ogromnego przedsięwzięcia na
obiekcie Pałacu wykonane zostały prace rozbiórkowe
i ziemne, wymieniony dach, stolarka okienna i drzwiowa, a także odbudowana oranżeria. Wykonane zostały
również prace elewacyjne budynku oraz prace na terenie parku. Przypałacowy park odzyskał dawny blask,
powstały nowe alejki parkowe, nowe nasadzenia krzewów, parkingi oraz tereny rekreacyjno-sportowe, tj. boiska do kometki i tenisa oraz piłki nożnej. Utwardzony
został teren przed muszlą koncertową oraz aleja główna, prowadząca od ulicy Warszawskiej do Pałacu, przy
której zamontowano nowe oświetlenie. Wewnątrz Pa-

Gmina Sanniki to także możliwość wypoczynku na łonie natury – krajobraz
mazowieckiej wsi. Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.

pamięci narodowej zostały odnowione i zyskały nowy
wygląd. Podróżując przez teren Gminy Sanniki napotkać można wiele przydrożnych kapliczek. Często powstały one w podziękowaniu mieszkańców za opiekę i dane łaski. Wiele z nich kryje w sobie wzruszające
historie, które mieszkańcy przekazują z pokolenia na
pokolenie. Spacerując ścieżkami kompleksu leśnego
w Mocarzewie również nie sposób nie zauważyć wielu przepięknych kapliczek. Ukryte wśród drzew, udekorowane potrafią zatrzymać choć na chwilę każdego przechodnia. Na obrzeżach mocarzewskiego lasu
znajduje się także mogiła z okresu II wojny światowej.
Najstarsi mieszkańcy opowiadają, iż jest to mogiła ko-

łacu odtworzone zostały historyczne malatury pamiętające pobyt Fryderyka Chopina w Sannikach, odkryte
podczas prac remontowych. Wykonana została również aranżacja wnętrz Pałacu tak, aby nadać im nowy
blask przy zachowaniu historycznego charakteru obiektu. Pomieszczenia zostaną wyposażone w odpowiedni
sprzęt, który umożliwi funkcjonowanie w nim jednostki kultury, jaką jest Europejskie Centrum Artystyczne
im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Wyremontowany

linia Książąt Mazowieckich, a król Kazimierz Jagiellończyk, któremu obaj książęta złożyli hołd lenny, włączył
do Polski pierwsze dzielnice Mazowsza – ziemię rawską i gostynińską (wraz z Sannikami), a niedługo potem sochaczewską. Rozpoczęło się kształtowanie ówczesnego Państwa Polskiego, a Sanniki odegrały ważną rolę w tym wielkim dla historii Polski wydarzeniu.
W 2012 r. Gmina Sanniki zwyciężyła w I Turnieju Miast

Muszla koncertowa w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina
w Sannikach. Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.

Boiska do kometki i tenisa oraz piłki nożnej na terenie Zespołu PałacowoParkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.

Kościół w Sannikach. Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.

Zespół Pałacowo-Parkowy będzie pełnił nowe funkcje
oraz stanie się, obok Warszawy i Żelazowej Woli, ważnym miejscem turystycznym na mapie Mazowieckiego
Szlaku Chopinowskiego.
Mówiąc o Sannikach nie sposób nie wspomnieć
o niezwykłym odkryciu archeologicznym, jakie dokonane zostało na terenie przypałacowego parku. Podczas prowadzonych prac odkopano fundamenty dawnego dworu Książąt Mazowieckich. Sanniki to bowiem
miejscowość znajdująca się na Szlaku Książąt Mazowieckich. Tu część swojego życia spędzili Książęta Mazowieccy, a jeden z nich - książę rawski, płocki i gostyniński Siemowit VI zmarł w noc sylwestrową 1461/62 w jednej
z komnat dworu w Sannikach. Dwa miesiące później
zmarł brat Siemowita VI – książę Władysław II. Prawdopodobnie obaj zostali otruci. Tak przestała istnieć płocka

na Szlaku Książąt Mazowieckich i zdobyła tytuł Honorowej Stolicy Księstwa Mazowieckiego.
Wśród zabytków, jakie znajdują się na terenie Gminy Sanniki niewątpliwie na szczególną uwagę zasługuje kościół w Sannikach z lat 1870-1872 według projektu Franciszka Tournelle’a oraz kościół w Osmolinie
z lat 1788-1791 według projektu Hilarego Szpilowskiego. Niezwykłość i niesamowity kunszt architektoniczny kościołów, a także bogate i piękne wnętrza wzbudzają zachwyt wśród turystów. Na cmentarzach parafialnych w Sannikach i Osmolinie znajdują się zbiorowe mogiły żołnierzy polskich poległych we wrześniu
1939 r. oraz ofiar II wojny światowej. Dziś te miejsca

biety z dzieckiem. W nieco dalej położonej części lasu
w Wólce kryją się cztery mogiły. Pochodzą one jeszcze
sprzed okresu wojennego. Podróżując dalej po Gminie Sanniki należy zwrócić szczególną uwagę na kościół w Lwówku. Jest to kościół filialny parafii w Osmolinie. Budynek powstał w 1857 r., jako świątynia ewangelicka. Po II wojnie światowej, gdy ludność tego wyznania opuściła Lwówek, wydzierżawiony został przez
katolików. Obecnie, dzięki staraniom księdza Ryszar-

Obchody „Niedzieli Sannickiej”. Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.

Krajobraz leśny. Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.

da Staszewskiego stał się własnością parafii w Osmolinie. Wewnątrz murowanej świątyni znajduje się ołtarz
główny Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy wjeździe
do Lwówka znajduje się dawny cmentarz ewangelicki.
Do dziś zachowały się już tylko dwa groby.
Magnesem przyciągającym turystów są również
wydarzenia kulturalne. Region Sannicki słynie na całą
Polskę z przepięknych koncertów chopinowskich. Organizowane niezmiennie od 1981 r. stały się sannicką
tradycją oraz ewenementem w skali całego kraju, gdyż
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Występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki” wraz
z kapelą ludową podczas „Niedzieli Sannickiej”. Archiwum
Urzędu Gminy w Sannikach.

nie ma w Polsce ośrodka poza Warszawą, który by przez tyle lat organizował podobną imprezę. W Sannikach koncertują wybitni pianiści z całego świata, często laureaci konkursów
chopinowskich. Wśród nich byli m.in. Halina
Czerny-Stefańska, Janusz Olejniczak, Jerzy Romaniuk, Anna Jastrzębska, Maria Korecka, Rinko Kobayashi, Filip Wojciechowski, Jerzy Sterczyński, Maciej Piotrowski, Marta Gozdecka, Regina Smendzianka, Jerzy Maciejewski, Barbara
Hesse-Bukowska, Konstanty Kulka Trio. Przed
sannicką publicznością występowali aktorzy
polskiej sceny teatralnej i filmowej. Gościliśmy

Jedna z kapliczek w mocarzewskim lesie. Archiwum Urzędu
Gminy w Sannikach.

m.in. Wojciecha Siemiona, Krzysztofa Kolbergera, Annę Chodakowską, Macieja Rayzachera i Janusza Zakrzeńskiego. Na sannickie koncerty muzyczno-poetyckie przyjeżdżają melomani z różnych zakątków Polski… i wracają na
kolejne z nich. Muzyka Chopina rozbrzmiewa
w Sannikach od lutego do października w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Wyjątek stanowi luty i październik, gdyż w te miesiące koncerty organizowane są w niedziele najbliższe
dacie urodzin i śmierci wielkiego kompozytora.
Tradycją są również „Niedziele Sannickie”,
odbywające się od ponad 40 lat. W programie „Niedziel Sannickich” znajdują się kiermasze sztuki ludowej, książek, wystawy rzeźby
i malarstwa, koncerty zespołów folklorystycznych. Każdy z uczestników imprezy niewątpliwie znajdzie dla siebie coś wyjątkowego. Podczas „Niedziel Sannickich” prezentowany jest
folklor Regionu Sannickiego oraz różnych regionów w kraju. Gościnnie występują również
zespoły ludowe z zagranicy. Dzięki współpracy
z gminą Chalonnes sur Loire we Francji, gminą Horst w Niemczech oraz gminą Reimerswaal w Holandii zawiązanych zostało wiele długo-

letnich przyjaźni pomiędzy mieszkańcami Gminy Sanniki i mieszkańcami wspomnianych powyżej. „Niedziele Sannickie” są okazją do spotkań, wspólnej zabawy i poznawania kultur różnych regionów całego świata.
W Sannikach organizowana jest również
impreza rycerska „Na dworze Księcia Siemowita
VI”. Jest to dzień pełen atrakcji dla najmłodszych,
który przenosi w świat średniowiecza i stanowi
wyjątkową lekcję historii. Każde dziecko może
stać się w tym dniu rycerzem, nauczyć się władać mieczem i poznać tajniki rycerskiego fachu,
a także wziąć udział w licznych konkursach. Zamiarem jest, aby Festyn Rycerski w Sannikach

Odkopane fundamenty dawnego dworu, w którym przebywali
Książęta Mazowieccy. W jednej z komnat sannickiego dworu
zmarł książę rawski, płocki i gostyniński – Siemowit VI.
Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.

„Na dworze Księcia Siemowita VI” stał się wydarzeniem cyklicznym wpisującym się w kalendarz imprez Regionu Sannickiego.
Gmina Sanniki jest bardzo ciekawym regionem etnograficznym Mazowsza. Region
Sannicki to odrębność w tańcu, śpiewie, muzyce i stroju ludowym, co doskonale w swym
repertuarze artystycznym prezentuje Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki” wraz z kapelą ludową. Zespół odnosi liczne sukcesy zdobywając nagrody i wyróżnienia na konkursach
i przeglądach twórczości ludowej. Gościł na uznanych festiwalach ludowych
w Kazimierzu nad Wisłą i Sierpcu. Koncertował wielokrotnie za granicą, wszędzie wzbudzając aplauz widowni (m.in.
w Holandii, Austrii, Francji, Niemczech
i Szwajcarii). Pieczę nad Regionalnym
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Krajobraz mazowieckiej wsi – wierzby. Archiwum Urzędu
Gminy w Sannikach.

Zespołem Pieśni i Tańca „Sanniki” wraz z kapelą ludową sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach, który jest również głównym animatorem kultury na terenie Gminy
Sanniki. Gminny Ośrodek Kultury posiada
wielopłaszczyznowe osiągnięcia i należy do
czołowych ośrodków upowszechniania kultury na wsi nie tylko na Mazowszu, ale również w całym kraju. Region Sannicki to również twórczość ludowa. To sannickie wycinanki („klapoki”, „ptaki”, „wesela”). To także pisanki wielkanocne i bukiety z bibułek. Tajniki sannickiej sztuki z pokolenia na pokolenie
przekazują twórczynie ludowe. Swym zamiłowaniem do spuścizny kulturowej Regionu
Sannickiego zarażają młode pokolenia, swoje dzieci i wnuków.
Gmina Sanniki to nieodkryte możliwości dla wszechstronnego turysty. To wspaniałe zabytki i miejsca historyczne. To także
możliwość wypoczynku na łonie natury. Turystów zapraszają gospodarstwa agroturystyczne, oferujące miejsca noclegowe. Na terenie
Gminy Sanniki funkcjonują także gospodarstwa ekologiczne, oferujące zdrową i ekologicznie uprawianą żywność.

Gospodarstwo Agroturystyczne
Barbara Wieczorek
ul. Warszawska 11
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 62 67
Gospodarstwo Agroturystyczne
Krystyna Igielska
Wólka Niska 6
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 67 18
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Gospodarstwo Ekologiczne
Mirosław Rojek
Staropól 20
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 61 48
Gospodarstwo Ekologiczne
Iwona i Stanisław Dyliccy
Sielce 36
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 71 76
Gospodarstwo Ekologiczne
Jacek Gładoch
Osmolin
ul. Kościelna 8
09-540 Sanniki
tel.: 0 721 048 870

Gmina Sanniki – widok z lotu ptaka. Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.

Pałac w Sannikach. Autor: Justyna Wróblewska.

Występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki” wraz z kapelą ludową.
Obchody 44 „Niedzieli Sannickiej”. Autor: Agnieszka Lewandowska.

Zachód słońca. Autor: Agnieszka Lewandowska.

Dom Weselny „U Bolka”
ul. Fabryczna 15
09-540 Sanniki
tel.: 0 509 102 940
„Bar na Rozdrożu”
Osmolin
ul. Sannicka 1
09-540 Sanniki
tel.: 0 506 335 466
Pizzeria K2
ul. Warszawska 185
09-540 Sanniki
tel.: 0 666 107 333
„Konkret”
Angelika Mikołajczyk
ul. Warszawska 171
09-540 Sanniki
tel.: 0 506 140 647

Kamień w parku, na którym zwykł siadać Fryderyk
Chopin podczas swojego pobytu w Sannikach.
Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader,
działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja wydana przez Lokalną Grupę Działania Fundację AKTYWNI RAZEM.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 –
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

i Słubice. Gminę przecina droga wojewódzka nr 577, łącząca Sochaczew z Łąckiem. Z Sannik biegną również drogi wojewódzkie nr 584 i nr 583 do Łowicza i Żychlina. Odległość Gminy Sanniki od największych ośrodków miejskich (Warszawa, Łódź) wynosi około 80 km.
Gmina Sanniki jest gminą typowo rolniczą. W dużej mierze decydują o tym dogodne warunki klimatyczne oraz grunty
orne o przewadze dobrych i średnich klas Urząd Gminy w Sannikach.
gleb, które stanowią 82 % ogólnej po- Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.
wierzchni Gminy. Produkcja rolna skierowana jest głównie na uprawę owoców, warzyw i zbóż. Wśród działalności pozarolniczej dominuje handel i działalność usługowa.
Gmina Sanniki to obszar intensywnie rozwijający się. W dużej mierze jest to możliwe
dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej oraz z różnych programów krajowych. Z ich udziałem zrealizowanych zostało i wciąż jest realizowanych bardzo wiele
inwestycji służących mieszkańcom. Dotyczy to zarówno sfery infrastrukturalnej, jak
również projektów miękkich, ukierunkowanych na rozwój intelektualny człowieka.
W ramach pozyskanych
środków zewnętrznych
budowane są m.in. drogi gminne, rozbudowana została gminna oczyszczalnia ścieków, zmodernizowany obiekt sportowy, remontowane placówki oświatowe oraz świetlice wiejskie. Gmina Sanniki, jako partner Lokalnej
Grupy Działania Fundacji
„AKTYWNI RAZEM” realizuje projekty z udziałem
środków pochodzących
Przedszkole Samorządowe w Sannikach oraz siedziba instytucji gminnych
(Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach, Gminnej Biblioteki Publicznej z Osi 4 LEADER (PROW
w Sannikach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach i Centrum na lata 2007-2013). W raKształcenia na Odległość na Wsi). Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.
mach tych środków ukazała się m.in. publikacja
monograficzno-albumowa o Gminie Sanniki, stanowiąca kompendium informacji o Regionie Sannickim, jego mieszkańcach oraz atrakcjach turystycznych, historycznych i kulturowych.
Największą miejscowością pod względem powierzchni i liczby ludności, dynamicznie rozwijającą się i zyskującą charakter miejski są Sanniki. Są one nie tylko
kolebką kulturalną Gminy, ale również skupiają większość instytucji publicznych

renie Gminy Sanniki. Archiwum Urzędu Gminy
w Sannikach.

Sanniki municipality is located in the
center of Poland, in the western part of the
Mazovian Voivodship (Gostynin District). The
municipality covers an area of 94.6 km2 and
is inhabited by 6 501 people. 18 rural administrative units are in the Sanniki commune: Aleksandrów, Barcik Nowy,
Barcik Stary, Brzezia, Brzeziny, Czyżew, Działy, Krubin, Lasek, Lubików,
Lwówek, Osmolin, Osmólsk, Sanniki with Mocarzewo, Sielce, Staropól,
Szkarada and Wólka. Sanniki municipality shares borders with the municipalities of Gabin, Iłów, Kiernozia, Pacyna and Słubice. Provincial road
577, which links Sochaczew and Łąck, crosses the municipality. Regional roads 584 and 583, to Łowicz and to Żychlin also pass through Sanniki. The distance from Sanniki municipality to the major urban centres
of Warsaw and Łódź is about 80 km.
Sanniki is a typical agricultural municipality. It enjoys favourable climatic conditions and arable lands with good and middle class soils making up 82 % of the total municipality area. Agricultural production is assigned mainly to the cultivation of fruits, vegetables and cereal crops. Non-agricultural activities are dominated by trade and services.
Sanniki municipality is an area of an intensive development. This is
possible due to funds from both the European Union and many national
programs. With this financial support a lot of investment for residents has
been completed and many projects are still ongoing. This investment has
focused on both to infrastructure development and ‘soft’ projects aimed
at human capital development.
Thanks to external funding municipal roads have been built, the municipal sewage treatment plant has been expanded, sports facilities have been upgraded, and educational institutions and community centres in rural areas are being renovated. Sanniki municipality,
as a partner of the Foundation „ACTIVE TOGETHER”,
a local action group, carries out projects involving
funds from Axis 4 LEADER (PROW 2007-2013). With
part of these funds an illustrated publication about
Sanniki municipality was published and it included
information about the Sanniki Region, its residents
and its historical and cultural tourist attractions.
Sanniki is the largest village, with the biggest
area and population. It is rapidly developing and
aquiring an increasingly urban character. As well
as being the cultural and social hub of the municipality, but it also contains the majority of public
institutions - The municipal offices, the municipal
social welfare centre, the community cultural centre, the local public library, a state-run kindergarten, the Frederic Chopin primary school, the Dukes
of Masovia secondary school, a private healthcare
centre, a branch of the ‘Mazovia’ Cooperative Bank,
a post office, police station, and a church.
There is a palace and park complex in Sanniki
named after Frederic Chopin. The great composer
was in Sanniki in the summer of 1828 for ‘recuperation’. He also composed there, inspired by the folk
culture of the Sanniki region. Echoes of Sanniki folk
music can be heard in many of Chopin’s pieces. In
the Sanniki Palace Fryderyk Chopin converted the
C major Roundabout into two grand pianos. One
can read how Chopin became fascinated by Sanni-

ki and the local folklore in the letters he wrote from Sanniki to his friend
Tytus Woyciechowski.
Sanniki had a big impact on the collapse of the Duchy of Mazovia and
formation of the Polish state, which was a significant moment in Polish
history. On New Year’s Eve 1461/62, in one of the chambers of the Sanniki
manor house, died the Prince of Rawa Mazowiecka and Gostynin Siemowit VI - who was less than 16 years old. It is said the prince was poisoned.
A few months later, in similar circumstances, died his younger brother – Prince Władysław II. After that Płock’s line of Mazovian Princes
came to an end, which initiated the incorporation of the Duchy of Mazovia into the Kingdom of Poland.
The name of Sannki village comes from the production of sleds. In
the Middle Ages Sanniki was a servant village whose residents were called „Saniccy” because they specialized in the production of sleds for the
court of the Mazovian Dukes in Płock. It is interesting that Sanniki was
never granted a town charter, although Osmolin once did.
The Sanniki district is unique because of its dances, music, singing
and traditional costumes. It is also known for folk art such as Sanniki
cutouts („klapoki”, „birds”, „wedding”), as well as Easter eggs and beautiful tissue bouquets.
Nowadays, the regional folk art of Sanniki is being promoted by folk
authors. For many years Sanniki municipality has kept up lively contacts with the Chalonnes sur Loire municipality in France, the Horst municipality in Germany and the Reimerswaal municipality in Netherlands.
The folklore, kindliness and hospitality of its residents all make the Sanniki municipality a very attractive place.
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Urząd Gminy w Sannikach
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 78 10
fax: 24 277 78 15
www.sanniki.pl; www.sanniki.eu
e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sannikach
ul. Wólczyńska 75
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 61 56
Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach
ul. Wólczyńska 75
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 61 70
Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach
ul. Wólczyńska 75
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 66 23
Europejskie Centrum Artystyczne
im. Fryderyka Chopina w Sannikach
ul. Warszawska 142
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 78 27
www.palacsanniki.pl
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi
Sanniki
ul. Wólczyńska 75
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 60 15
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina
w Sannikach
ul. Warszawska 183
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 60 18
Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich
w Sannikach
ul. Warszawska 183
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 61 77
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Osmolinie
ul. Sannicka 4
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 61 83

Przedszkole Samorządowe
w Sannikach
ul. Wólczyńska 75
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 60 67
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Mocarzewie
Mocarzewo 13
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 63 92
(Specjalny Ośrodek Wychowawczy)
tel.: 24 277 61 58
(Zespół Szkół Specjalnych)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Lekarz Rodziny” w Sannikach
ul. Krótka 2
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 60 28
Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
Oddział w Sannikach
ul. Warszawska 144
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 60 51
Urząd Pocztowy w Sannikach
ul. Warszawska 154
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 60 04
Posterunek Policji w Sannikach
ul. Warszawska 153
09-540 Sanniki
tel.: 24 235 03 24; 24 235 03 25
Parafia rzymsko-katolicka
p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P.
w Sannikach
ul. Warszawska 177
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 60 26
Parafia rzymsko-katolicka
p.w. św. Marcina w Osmolinie
ul. Kościelna 22
09-540 Sanniki
tel.: 24 277 65 01
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Lalki w oryginalnym stroju ludowym Regionu Sannickiego. Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach.

Gmina Sanniki położona jest w centrum
Polski, w zachodniej części województwa
mazowieckiego (powiat gostyniński). Powierzchnia gminy zajmuje obszar 94,6 km2
i zamieszkuje ją 6 501 osób. Gminę Sanniki
tworzy 18 sołectw: Aleksandrów, Barcik Nowy,
Barcik Stary, Brzezia, Brzeziny, Czyżew, Działy, Krubin, Lasek, Lubików, Lwówek, Osmolin,
Osmólsk, Sanniki i Mocarzewo, Sielce, Staropól, Szkarada oraz Wólka.
W bezpośrednim sąsiedztwie położone są gminy: Gąbin, Iłów, Kiernozia, Pacyna

służących mieszkańcom (m.in.
Urząd Gminy, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Gminny
Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Przedszkole Samorządowe, Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina, Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lekarz Rodziny”, Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Oddział w Sannikach, Urząd PoczCentrum Sannik. Widok z lotu ptaka. Archiwum Urzędu Gminy
towy, Posterunek Policji, kow Sannikach.
ściół). W Sannikach znajduje
się Zespół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina, który jak sama nazwa wskazuje ma związek z genialnym kompozytorem - Fryderykiem Chopinem. Latem 1828 r. w Sannikach przebywał
„dla poratowania zdrowia” młody Fryderyk. Tu tworzył
również swoje dzieła, do których inspiracje czerpał z kultury ludowej Regionu Sannickiego. Bogactwo zasobów
ludowych Regionu Sannickiego da się słyszeć w wielu
utworach tego wielkiego kompozytora.
W ówczesnym Pałacu w Sannikach Fryderyk Chopin
przerobił m.in. Rondo C-dur na dwa fortepiany. Zafascynowanie Sannikami i tutejszym folklorem da się wyczytać także z listów, jakie Chopin pisał z Sannik do swojego kolegi Tytusa Woyciechowskiego. Sanniki odegrały
również istotną rolę w rozpadzie Księstwa Mazowieckiego i kształtowaniu się ówczesnego Państwa Polskiego,
a tym samym znalazły znamienny zapis w historii Polski.
W noc sylwestrową 1461/62 w jednej z komnat sannickiego dworu zmarł liczący niespełna 16 lat książę płoc- P u b l i k a c j a a l b u m o w o monograficzna o Gminie Sanniki.
ki, rawski Projekt zrealizowany z udziałem
i gostyniń- środków Osi 4 LEADER (PROW
ski - Siemo- na lata 2007-2013). Archiwum
wit VI. We- Urzędu Gminy w Sannikach.
dług ówczesnych książę został otruty. Kilka miesięcy później w podobnych okolicznościach zmarł jego młodszy brat – książę
Władysław II. Tym samym przestała istnieć płocka linia Książąt Mazowieckich,
Sannicka wycinanka w wykonaniu twórczyni ludowej co zapoczątkowało inkorporację KsięBarbary Wieczorek. Archiwum Urzędu Gminy w Sannikach. stwa Mazowieckiego do Polski. Nazwa
samej miejscowości Sanniki pochodzi
od wyrobu sań. W okresie średniowiecza Sanniki były bowiem wsią służebną, której mieszkańcy tzw. „saniccy” specjalizowali się w produkcji sań na potrzeby dworu Książąt Mazowieckich w Płocku. Jako ciekawostkę należy podać, iż Sanniki nigdy w swej historii nie miały nadanych praw miejskich. Takie prawa niegdyś posiadał Osmolin.
Region Sannicki charakteryzuje się odrębnością w tańcu, muzyce, śpiewie, stroju
ludowym i twórczości.
Od wielu lat Gmina Sanniki utrzymuje ożywione kontakty z gminą Chalonnes sur Loire
we Francji, gminą Horst w Niemczech oraz
gminą Reimerswaal w Holandii. Do Gminy
Sanniki przyciąga bogaty folklor oraz życzliwość i otwartość jej mieszkańców.
Truskawki – jedna z dominujących upraw na te-
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Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM jest partnerstwem trójsektorowym powstałym w ramach podejścia Leader. Lokalna Grupa Działania (LGD) to grupa osób reprezentujących miejscową społeczność, zaangażowana w działania na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach
LGD działają przedstawiciele trzech sektorów: publicznego (samorządy), społecznego (organizacje pozarządowe) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy).
Celem działania Fundacji AKTYWNI RAZEM jest realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich i wspieranie inicjatyw na terenie gmin: Baruchowo, Gąbin (gm. miejsko – wiejska), Gostynin, Iłów, Kowal (gm. wiejska), Kowal (gm. miejska), Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Pacyna, Słubice oraz Szczawin Kościelny.

OPRACOWANIE:
Urząd Gminy w Sannikach
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki
tel. 24 277 78 10
fax 24 277 78 15

www.sanniki.pl
www.sanniki.eu
e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl

WYDAWCA:
Lokalna Grupa Działania
Fundacja AKTYWNI RAZEM

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck
tel./fax 24 276 61 33

www.aktywnirazem.pl
e-mail: aktywni.razem@wp.pl

