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Widok budynku od północnego-wschodu

Skrzydło po środku elewacji wsch. widok od wschodu

9. Opis

Budynek wolnostojący, o znacznie rozczłonkowanej bryle: mocno wydłużony na osi płn. - płd. korpus z prostopadłym skrzydłem pośrodku elewacji wsch. oraz ze skrzydłami
bocznymi. Skrzydło płd. prostokątne, wydłużone w osi korpusu, przesunięte w stosunku do jego osi. Skrzydło płn. prostopadłe do korpusu, na rzucie litery L z ramieniem
skierowanym na płn. - sala gimnastyczna. Do budynku przylegają parterowe aneksy przedsionków klatek schodowych. Korpus dwukondygnacyjny, z kondygnacją piwnic
naziemnych i z użytkowym poddaszem. Dachy mansardowe, rozczłonkowane mansardowym dachem frontowej facjaty oraz niewielkimi lukarnami o charakterze okien
powiekowych - w górnej połaci; w dolnej połaci dachów skrzydeł wprowadzono dodatkowe piętro - nad gzymsem koronującym. Dach skrzydła wsch. - krążynowy, z trzema
trójkątnymi facjatami na każdej połaci. Ściany murowane, tynkowane, dachy kryte ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę. Blachą ocynkowaną (sala gimnastyczna). Okna
PCV wielopodziałowe, z krzyżem właściwym. Drzwi główne: dwuskrzydłowe, ujęte parą drzwi jednoskrzydłowych - we wspólnym obramieniu: nadproże rozdzielone gzymsem,
dołem z dekoracją płycinowa, górą - dekoracja płycinowa i przeszklenie z ozdobna kratownicą w formie owali.
Kompozycja elewacji zorganizowana za pomocą dużych, regularnie rozmieszczonych okien w kształcie stojącego prostokąta. Tynkowane ściany ujęte są wąskim gzymsem
cokołowym i wyładowanym gzymsem okapowym w zwieoczeniu. W fasadzie korpusu trzy środkowe osie zaakcentowane szerokimi pilastrami. Na parterze para obszerne,
prostokątne drzwi ujęte są parą filarów dźwigających pełne belkowanie z dekoracją płycinową i balkon poprzedzony wyładowanym gzymsem na linii na linii wklęsło - wypukłej;
balustrada tralkowa; w podniebiu - dekoracja sztukatorska. Po 3 osie okienne pozostałej części fasady rozdzielone boniowanymi lizenami. Przedsionek klatki schodowej w płd.
części fasady nakryty mansardowym dachem; w zwieoczeniu skośnie ściętego naroża - wolutowa konsolka z motywem architektonicznym.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o wysokich walorach zabytkowych. Stan techniczny bardzo dobry. Budynek po remontach: wymiana tynków, wymiana stolarki okiennej na PCV z zachowaniem
pierwotnych podziałów oraz bieżące remonty zewnętrzne i wewnętrzne. Do zachowania bryła budynku, podziały elewacji frontowych, ich dekoracje, kształt i podziały okien;
układ wnętrz. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

