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Widok budynku od południa

9. Opis

Budynek na rzucie prostokąta zbliżonego w proporcjach do kwadratu, z płytkimi ryzalitami w płd. części obu elewacji dłuższych, z poprzedzonym skrzydłem przylegającym do
ściany płd., zryzalitowanym we wszystkich elewacjach. Budynek murowany z cegły, we wnętrzach blend i tła ornamentów - tynkowany, wysoko podpiwniczony,
dwukondygnacyjny, nakryty czterospadowym dachem połączonym z czterospadowym dachem skrzydła, rozczłonkowanym dachami ryzalitów. Cokół zwieoczony gzymsem,
dekoracje architektoniczne korpusu zgrupowane w ryzalitach przeprutych oknami ostrołucznymi i prostokątnymi, z dekoracyjnymi szczytami rozczłonkowanymi sterczynami,
ostrołucznymi blendami i oknami, służkami, rozetami z maswerkiem oraz dekoracyjnymi fryzami. Dachy kryte ceramiczną zakładówką.
Fasada symetryczna o zmiennej ilości osi w kondygnacjach, przepruta oknami: 1 - prostokątnymi na piętrze ściany skrzydła, 2 - zamkniętymi łukiem odcinkowym - biforium
z ostrołucznej wnęce zamkniętej w prostokątnej ramie, od góry ujęte ażurowym ceglanym fryzem z czteroliści na tynkowanym tle oraz okna drugiej kondygnacji ryzalitu
umieszczone w ostrołucznych, tynkowanych blendach zwieoczonych wimpergami, 3 - szerokim niskim triforium zamkniętym od góry prostokątną ramą z analogicznym do
poprzedniego ornamentem. Kondygnacje ściany rozdzielone gzymsem, w zwieoczeniu - gzyms profilowany na kostkowych kroksztynach. W płd. - wsch. narożu nadwieszona
wieloboczna wieżyczka.
Dekoracje zgrupowanie w ryzalicie ujętym z trzech stron murowanymi schodami. Na parterze: okno i drzwi w ostrołucznych otworach, na nimi - szeroka płycina ażurowego
ornamentu; na piętrze trzy okna z wimpergami; w szczycie - podziały blendowe , laskowanie, rozety i sterczyny.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w dobrym stanie technicznym i dobrym estetycznym, po remoncie: wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów,
czyszczenie części elewacji Do odnowienia elewacja wsch. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i podziały okien. Remonty w uzgodnieniu
z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

