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Widok budynku od północnego-wschodu

9. Opis

Zespół budynków na rzucie rozwartej litery V; budynki na rzutach prostokątów zróżnicowanych w proporcjach, opatrzonych licznymi ryzalitami prostokątnymi oraz wąskim ryzalitem
zamkniętym trójbocznie. Dachy czterospadowym, dwuspadowe i pseudomansardowe: w dolnej połaci mansardy - murowane piętro z balkonami zagłębionymi w połaci dachu. Budynek główny
płn. - trójkondygnacyjny, z kondygnacją wysokiego poddasza, pozostałe budynki dwukondygnacyjne, zróżnicowane w wysokościach. Elewacje murowane z cegły, detal kamienny i wypracowany
w tynku, dachy kryte ceramiczna karpiówką podwójnie w koronkę.
Budynek zachodni wydłużony na linii płn. - płd., z trójosiowym ryzalitem pośrodku i jednoosiowymi ryzalitami w osiach skrajnych fasady, z ryzalitem na osi elewacji tylnej i zryzalitowaną
elewacją płn. Do jego płd. ściany przylega węższe skrzydło, z ryzalitem zamkniętym trójbocznie - od frontu, na łączeniu skrzydeł. Profilowany gzyms partii cokołowej, taśmowy fryz podokienny
okien piętra, taśmowe fryzu w zwieoczeniu ściany i w ścianie poddasza - tynkowane, ujednolicają kompozycję ścian. W elewacjach frontowych korpusu i w trójbocznym ryzalicie okna 2 dolnych
kondygnacji ujęte we wspólne pionowe obramienie, łączące taśmowe opaski okien, płycinę międzyokienną z półtralkami i zwieoczenie w formie profilowanego gzymsu zakooczonego wolutami;
w ryzalitach nad górnymi oknami skrajnych i środkowym - trójkątne naczółki z tarczą herbową w liściastych labrach. Pozostałe partie ściany dzielone ceglanymi lizenami, pod oknami
3 kondygnacji ceglane płyciny. Kamienny portal drzwi głównych łączy się z obramieniem okna powyżej, z trójkątnym szczytem i sterczynami u jego nasady. Po bokach dwa boniowane filary
zwieoczone wazonami na cokołach.
Fasada sąsiedniego budynku - czteroosiowa, przepruta okragłołuczną arkadą bramy z kamiennymi kostkami u nasady archiwolty i zwornikiem dekorowanym owalną tarczą w rollwerku. Wąska,
wysoka elewacja frontowa budynku skrajnego dołem dwuosiowa, góra przepruta czterema dwupoziomowymi oknami rozdzielonymi ceglanymi słupkami, we wspólnej ramie: profilowany
parapet i gzyms, w nadprożu 4 kwatery płycin z ceglaną rozetą na tynkowanym tle.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o wysokich walorach historycznych i zabytkowych. Sugestia wpisania obiektu do rejestru zabytków. Stan techniczny części płn. bardzo dobry, w części płd. niewielkie wykruszenia
cegły, stolarka okien wymienia na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja i podziały i dekoracje elewacji, kształt i podziały otworów okiennych,
otworów drzwi. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

