ZAGRODA NR 7
Zagroda przez stulecia należała do rodu Albrechtów. Na początku XIX w. jej właścicielem
był Peter Albrecht II. W 1867 r. stanowiła główną własność chłopa Petera Albrechta I
(późniejszego sołtysa) – dziesiątego z kolei Petera Albrechta w tym gospodarstwie. Z tego
powodu zagrodę potocznie nazywano „Peitershof”. Do siedliska przynależał również
obszerny teren rozciągający się pomiędzy opisywaną zagrodą i sąsiadującą z nią nr 6.
W 1913 r. majątek przeszedł w posiadanie zagrodnika Friedricha Albrechta. W 1943 r. jako
właściciela wymienia się Paula Albrechta, a już w 1944 – Heinricha Albrechta. W 1947 r.
w zagrodzie mieszkali Maria i Michał Dereniowie oraz Bronisława i Mieczysław Bąskowie.
Zagroda w opisywanym miejscu musiała już istnieć w średniowieczu. Na przełomie
XVIII i XIX w. charakter zabudowy był zupełnie odmienny od obecnego. W 1846 r.
wybudowano, z wykorzystaniem elementów poprzedniego budynku zachowaną do dziś
stodołę, na co wskazuje belka nad wrotami z wyrytym napisem: „B.H.P.A. + B.M….14ten M…
1846”. W 1862 r. w skład zagrody wchodziło sześć budynków, m.in.: dom mieszkalny,
stodoła i budynek bramny. W drugiej połowie XIX w. wzniesiono budynek inwentarski oraz
dom chlebowy. Na początku XX w. przebudowano budynek bramny, wymieniając
partię przyziemia – ze szkieletowej na murowaną z cegły. W 1905 r. wybudowano nowy
murowany dom o kalenicowym położeniu względem drogi (poprzedni prawdopodobnie miał
konstrukcję szkieletową i był usytuowany szczytem do drogi). W 1910 r. do siedliska należały:
dom z podwórkiem i przydomowym ogródkiem, stodoła połączona ze stajnią, wozownia,
budynek bramny (przebudowany z wykorzystaniem elementów z wcześniejszego
budynku, o czym świadczy pełniąca obecnie funkcję słupa belka nadproża z fragmentem
wyrytego napisu: „Bauherr P. Albrecht Bauer…”), obora, dom chlebowy z piwnicą oraz
drewutnia. W 1967 r. w wyniku pożaru w zagrodzie spaliła się część budynku bramnego
i chlewy. Wówczas po raz drugi przebudowano budynek bramny wstawiając ceglane mury we
wschodniej części obiektu.

