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Wejście w elewacji północno-wschodniej

Szczyt elewacji północno-wschodniej

9. Opis

Budynek wolnostojący, z prostopadłym skrzydłem z którym tworzy rzut litery T. Wysoko podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Korpus nakryty dachem czterospadowym,
rozczłonkowanym jednoosiowymi lukarnami nakrytymi daszkami dwuspadowymi. Dach skrzydła mansardowy, z trójkątnym szczytem w części frontowej i trzema lukarnami
w połaci płd. - wsch.
Elewacje murowane, tynkowane, biało malowane, z podziałami ujednoliconymi: artykułowane rytmicznie rozmieszczonymi wysokimi oknami o drobnych podziałach,
umieszczonymi wraz z płycinami podokiennymi w osiach płytkich prostokątnych wnęk rozdzielonych zdwojonymi lizenami. W ścianach korpusu i skrzydła okna w płaskich
opaskach, wysokie, prostokątne o dwupoziomowej stolarce, dwudzielne i trójdzielne; pozostałe okna dwudzielne z dwudzielnym nadślemieniem. Wysoka partia cokołowa
budynku zwieoczona gzymsem, przepruta prostokątnymi oknami. W zwieoczeniu ścian wielokrotnie profilowany gzyms.
Fasada - elewacja płn. - wsch. - dwuczłonowa, złożona z czteroosiowej elewacji korpusu i wysuniętej ryzalitowo, trójosiowej, szczytowej elewacji skrzydła. Wsch. oś korpusu,
wypełniona dwukondygnacyjną, wnęką, poprzedzona jest otwartym gankiem czterokolumnowym dźwigającym balkon z metalową balustradą. Przed gankiem wachlarzowate
schody, ujęte w niskie pełne murki i metalową balustradę. Kolumny o trzonach gładkich, kostkowych głowicach zdobionych motywami roślinnymi. Ściana skrzydła zwieoczona
dwukondygnacyjnym szczytem. Kondygnacje rozdzielone gzymsem. Dolna prostokątna, z trzema oknami, ujęta w spływy wolutowe; górna - trójkątna, z pionowym
ośmiobocznym otworem pośrodku, konturowanym wieocem laurowym. Ściany murowane, tynkowane, detal wypracowany w tynku, dach kryty karpiówką podwójnie
w koronkę.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o wysokich wartościach i zabytkowych. Sugerowany wpis do rejestru zabytków z powodów walorów historycznych i architektonicznych. Budynek po kapitalnym
remoncie: termomodernizacja, tynki, pokrycie dachu, stolarka; stan techniczny i estetyczny bardzo dobry. Do zachowania: bryła kompozycja i podziały elewacji, kształt
i dekoracje otworów okiennych, wystrój sztukatorski, stolarka drzwi głównych oraz podziały okien. Do zachowania układ wnętrz, forma klatki schodowej, boazeria i oryginalne
regały na książki.
10. Lokalizacja

