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Odbudowa pałacu Balińskich w Jaszunach

Pałac Balińskich w Jaszunach, f ot. wilnoteka.lt

Już w najbliższy poniedziałek przy pałacu Balińskich w
Jaszunach pojawią się rusztowania budowlane. Trudno
w to uwierzyć, ale po 18 latach oczekiwań i perypetii
prace renowacyjne nareszcie zostaną rozpoczęte. We
wtorek, 16 kwietnia, przy pałacu podpisano akt
przekazania obiektu budowlanego f irmie, która
przeprowadzi renowację.

Zgodnie z podpisaną w końcu lutego umową, prace
badawcze, archeologiczne i budowlane wykona f irma
Ekstra statyba, która wygrała przetarg. Nad
przebiegiem prac będą czuwali: specjalista f irmy
Laurynas Paulikas oraz pracownicy Wydziału
Budownictwa i Architektury Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego -  kierownik Wiesława Rutkowska
i specjalista Zof ia Studiennikowa.

Prace w ramach I etapu projektu „Renowacja i dostosowanie do potrzeb turystycznych obiektu dziedzictwa
kulturowego rejonu solecznickiego -  dworu w Jaszunach” przewidują renowację elewacji f asadowej pałacu,
podstawowe prace renowacyjne wewnątrz pałacu, w tym dostosowanie jednego z pomieszczeń jako sali
konf erencyjnej, a także wykonanie badań archeologicznych, konstrukcyjnych i polichromicznych. Termin
realizacji projektu został określony na 22 miesiące, z jednorazową możliwością przedłużenia na 6 miesiecy.
Wartość I etapu projektu stanowi 5 mln 063,728 tys. litów.

Pałac w Jaszunach, uważany za jeden z najważniejszych obiektów turystycznych w rejonie solecznickim, w
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie miał szczęścia. Ocalony w czasie wojny, zaczął niszczeć w czasach
sowieckich, kiedy przejęła go na własność administracja znajdującego się w pobliżu sowchozu. W 1996 r.
zabudowania pałacowe przeszły w ręce władz rejonu solecznickiego. Od tej pory samorząd zabiegał, bez
skutku, o jak najszybszą renowację niszczejącego pałacu.

Środki na renowację pałacu przyznano dopiero w 2009 r. Pech chciał, że rząd, który pierwotnie wyasygnował
odpowiednią kwotę, w ostatniej chwili wycof ał się z projektu dof inansowania. Zaczęto znów składać
wnioski, podania i prośby. Stanowczość władz samorządowych w zakresie pozyskiwania pieniędzy i
przekonywania urzędników ministerstwa o konieczności i potrzebie rewitalizacji pałacu w Jaszunach
została ukoronowana sukcesem.
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