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Szczyt ryzalitu elewacji frontowej

9. Opis

Budynek wolnostojący, na rzucie prostokąta z prostokątnym ryzalitem rozmieszczonym w 3-5 osi od zach., trójkondygnacyjny z kondygnacją poddasza - w części płn.,
z podwyższoną kondygnacją poddasza - w ryzalicie i części zach., nakryty stropodachem z wyładowanym od frontu gzymsem podciętym profilami. Oś ryzalitu zaakcentowana
dodatkowym pozornym ryzalitem klatki schodowej, w partii dachu zwieoczonym wieloczłonowym szczytem z trzech słupków nakrytych stożkowo, połączonych parą spływów
wolutowych. Ściany murowane, tynkowane, detal architektoniczny wypracowany w tynku, dwubarwny, skontrastowany kolorystycznie ze ścianą. Okna prostokątne,
zróżnicowane w proporcjach, w większości w taśmowych opaskach.
Cokół skontrastowany kolorystycznie, parter zwieoczony gzymsem, w partii płn. fasady - poziomo boniowany, w części zach. - gładki, okna w profilowanych opaskach.
W przyziemiu klatki schodowej - prostokątne drzwi w opasce, z prostym naprożem zwieoczonym gzymsem parapetowym wysokiego okna 1 piętra. Okna klatki schodowej
rozdzielone dwubarwnymi płycinami podokiennymi; okno 2 piętra zwieoczone odcinkiem prostego gzymsu. Dwie pozostałe osie okienne ryzalitu analogiczne do osi okiennych
w korpusie: pod parapetami okien 1 piętra - płaskie lambrekiny, nad oknami- prostokątna płycina i odcinek prostego gzymsu, na którym - płycina podokienna okna 2 piętra,
dekorowana motywem stylizowanego ptaka; okno 2 piętra na gzymsie parapetowym, z trapezowatą płyciną nadokienną połączoną z płyciną podokienną okna poddasza,
stojącego na gzymsie parapetowym.
W płn. części budynku wyróżnione osie 1 - 3 od płn., których okna i blenda okienna osadzone są na wspólnym gzymsie parapetowym. Miedzy oknami w osiach - prostokątne
płyciny dekorowane gwiazdką i kółkiem; okno 2 piętra osi skrajnej zamknięte półkolistym naczółkiem z uszakami i zwornikiem; nad oknami osi 2-3: prostokątna pozioma
płycina i odcinek gzymsu z trójkątnym szczytem pośrodku.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w dobrym stanie technicznym i estetycznym, po remoncie: termomodernizacja , wymiana tynków, pokrycia dachu, stolarki okiennej na PCV, w części - z zachowaniem
pierwotnych podziałów, nowe tynki, zmieniona kolorystyka ścian. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i istniejące podziały okien. Remonty
w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

