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9. Opis

Zespół trzech prostokątnych budynków połączonych wąskimi łącznikami na rzucie dwierdkola z prostokątnymi ryzalitami na koocach, razem tworzących założenie na rzucie
litery C; budynki skrajne - z ryzalitem w skrajnych osiach tylnych elewacji. Budynki dwukondygnacyjne, nakryte czterospadowymi dachami rozczłonkowanymi w obu połaciach
trójkątnymi lukarnami. Na osi elewacji budynku środkowego - wysoki, trójkątny szczyt ze schodkowymi „uszakami” u nasady. Cokół ścian wyodrębniony uskokiem,
kondygnacje rozdzielone profilowanym gzymsem (pierwotnie - międzyokienną strefą ściany ujętą w gzymsy, zachowaną w części tylnych elewacji budynków), w zwieoczeniu szeroki, gładki gzyms. Okna duże, w proporcjach zbliżone do kwadratu. W ścianach tylnych ryzalitów - osie okienne przesunięte do naroży, wraz z narożnikami ujęte w gzymsy
podokienne i wieoczące oraz kilka gzymsów w strefie między oknami a narożem ściany). Łączniki dwukondygnacyjne, płasko nakryte, ujęte podziałami analogicznymi do
podziałów budynków głównych. Pierwotnie na parterze niewielkie okna poziome, na piętrze - szerokie okno siedmiodzielne rozdzielone (zachowane w jednym z łączników).
Po remoncie elewacji frontowych zmieniono układ okien na piętrze jednego z łączników. Uproszczono podziały - w miejsce międzykondygnacyjnego pasa ściany - jeden gzyms
międzykondygnacyjny.
10. Wnioski konserwatorskie

Zespół budynków o średnich walorach zabytkowych - do zachowania ze względu na atrakcyjną, modernistyczną wieloczłonową bryłę. Stan średni, po częściowym remoncie:
budynek narożny i elewacje frontowe jednego łącznika i budynku głównego. Remont objął: ocieplenie elewacji frontowych, wymianę stolarki okiennej bez zachowania
pierwotnych podziałów, wymianę tynków i zmianę kolorystyki elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego. Ponadto uprościł detal architektoniczny. Walory zabytkowe
posiada jedynie bryła zespołu i regularne rozplanowanie elewacji. Remonty w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
10. Lokalizacja

