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Otwory okienne ryzalitu w elewacji frontowej

Gzyms w elewacji północnej

9. Opis

Budynek na wsch. kraocu zabudowy ulicznej pierzei, wysoko podpiwniczony, dwukondygnacyjny na rzucie prostokąta z płytkim pozornym ryzalitem zwieoczonym trójkątnym
szczytem z nadwieszonym wykuszem, wzniesionym w formie prostokątnej sterczyny - na osi fasady. Dach mansardowy z lukarnami na wszystkich połaciach. Ściany murowane
z cegły, w tylnej elewacji w 2 kondygnacji tynkowane, detal ceglany, jako element dekoracyjny wprowadzone pasy i detale z ciemniejszej cegły oraz tynkowane, linearne
gzymsy. Fasada na parterze sześcioosiowa, na piętrze ryzalitu - trzy okna zamknięte łukiem odcinkowym, umieszczone w tynkowanych, ostrołucznych blendach, z ceglanym
czteroliściem w środku. We wsch. części przyziemia ostrołuczny otwór drzwi wypełniony prostokątnymi drzwiami i ostrołucznym, szklonym nadświetlem. Okna zamknięte
łukiem odcinkowym, ramowane wałkiem na krawędzi węgarów, zwieoczone łukami odciążającymi z ceglanych klioców (cegła dwubarwna) ujętymi w pasy ciemniejszej cegły
obiegające budynek. Gzyms cokołowy wydatny, profilowany; gzyms kordonowy zdwojony: ceglany i tynkowany, podcięty gzymsem kostkowym; gzyms koronujący na
schodkowych kroksztynach, poprzedzony fryzem z ceglanych okręgów. Między łukami okien ryzalitu - metalowe koocówki kotew (?) w formie lilii andegaweoskich.
Z tyłu - dwukondygnacyjny budynek połączony z głównym za pomocą dwukondygnacyjnego łącznika. Murowany z cegły, w górnej kondygnacji tynkowany, nakryty
mansardowym dachem; fasada pięcioosiowa: cztery osie okien zamkniętych odcinkiem łuku - zgrupowane w części płd., w części płn. - klatka schodowa z ostrołucznym oknem
i tondem - na piętrach.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynki w dobrym technicznym i dobrym estetycznym, po remoncie: wymiana tynków, czyszczenie cegieł budynku 12 a i tylnej elewacji budynku głównego, wymiana stolarki
okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów; w elewacji frontowej i bocznej budynku głównego liczne przebarwienia cegły, niestarannie wykooczone elewacje
lukarn. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i istniejące podziały okien. Części budynku i ujednolicenie kolorystyki elewacji. Remonty
w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

