3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

NIECIECZ WŁOŚCIAŃSKA

2. Czas powstania

1950-1953 rok

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000
widok od południa

4. Adres

Nieciecz Włościańska 11

5. Przynależność administracyjna
województwo

mazowieckie
powiat

sokołowski
gmina

Sabnie
6. Formy ochrony

8. Historia, opis, wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Parafia i pierwsza drewniana kaplica powstała w 1457 roku z fundacji
dziedzica Niecieczy – Stanisława Niecieckiego.
Stan zachowania dobry.
Do XVIII wieku właścicielami Niecieczy była rodzina Niecieckich, herbu Wszelkie prace związane z konserwacją należy skonsultować z WKZ
Gozdawa, a następnie rodziny: Bujalskich, Lisieckich (od 1770), Łopuskich w Siedlcach.
(od 1791). Kolejna świątynia została wybudowana w 1713 roku, również byłą
Dbałość o stan zachowania otocznia zabytku, okresowy monitoring stanu
drewniana.
zachowania.
W 1875 roku parafię w Niecieczy zlikwidowano. Po carskim edykcie
tolerancyjnym parafię przywrócono w 1907 roku. Wówczas wybudowano Wszelkie prace inwestycyjne i renowacyjne muszą być uzgadniane przez
kolejny drewniany kościół, którego fundatorem był dziedzic majątku MWKZ, delegatura w Siedlcach w trybie opinii.
Kupientyn – Adolf Zambrzycki. Budowę zakończono w 1910 roku. Oficjalnie
parafia została wznowiona w 1919 roku. Drewniany kościół spłonął w 1950
roku, przystąpiono wówczas do budowy obecnej świątyni, którą ukończono w
1953 roku.
Budynek kościoła w układzie bazylikowym, niezorientowany. Przykryty
dachem dwuspadowym, pokrytym blachą, nakrywającym również nawy
boczne. Fasada piętrowa z neobarokowym szczytem opatrzonym dwoma
małymi okienkami. Otwór drzwiowy zamknięty półkoliście, obramowany
pilastrami i tympanonem na kształt portalu. Nad wejściem okno półkoliście
zamknięte. Kondygnacje i szczyt rozdzielone profilowanym kilkustopniowo
gzymsem, z których dolny przebiega tylko na szerokości naw bocznych. Po
obu stronach wejścia nisze z figurami Chrystusa i Matki Boskiej. Wokół naw,
prezbiterium i zakrystii ozdobny, uskokowy gzyms podokapowy. Ściany naw
bocznych i prezbiterium oszkarpowane, między nimi duże zamknięte
półkoliście okna. Nad prezbiterium sygnaturka w formie dwupiętrowej
wieżyczki nakrytej ostrosłupowym hełmem.
10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Kościół stanowi wartość historyczną, jest elementem krajobrazu kutrowego, Urszula Jedynak
stanowi zamknięcie drogi od strony południowej, wyrazem religijności 01.07.2021
mieszkańców.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)

