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Цьогорічне професійне свято - День журналіста відзначаємо у доволі незвичних умовах.
Віроломне вторгнення російських загарбників в Україну внесло корективи і в роботу
медійників. Знищені обстрілами редакції ЗМІ, фінансові негаразди, непрацюючі
міжнародні конвенції, котрі мали б захищати журналістів - ось далеко не весь спектр
того, що переживаємо. Всі ми стали водночас бійцями інформаційного фронту, котрий
тепер максимально наближений до реальних бойових дій. Бо і на цьому фронті гинуть
наші колеги, вииконуючи свій професійний обов'язок: 32 українських та зарубіжних
репортери вже згоріли у пекельному вогні неоголошеної московією війни. Усіх їх
пом'янули колеги Рівненщини, котрі зібралися минулої п'ятниці у новоствореному
Здолбунівському історико-краєзнавчому музеї. Чесно кажучи, ніхто з присутніх
медійників не сподівалися побачити й почути сітльки цікавого. І це завдяки креативності
та обізнаності його нинішнього директора Олександра Чижевського. 

  

Після цікавої екскурсії журналістів гостинно прийняли у кафе "Любава". Зважаючи на
обставини, тут обійшлися без музики і веселощів. Зате були нагороди. Так, колишній
головний редактор (з 25-річним стажем!) Здолбунівської газети "Нове життя", а нині
заступник голови обласної організації НСЖУ Володиимир Дрозюк одержав іменний
годиннник від Рівненської обласної ради. Почесних грамот Державного комітету
телебачення і радіомовлення України за значний вклад у розвиток інформаційної сфери
краю удостоєні головний редактор газети "Вісті Рівненщини" Василь Бурченя та
директор ТОВ "Здолбунівський завод пластмасових виробів "Іскра", меценат Володимир
Фурманчук, Почесних грамот Національної спілки журналістів України - голова
громадської організації "Медіа-центр "Третя столиця" Наталія Демедюк, редактор
відділу інформації, моралі та права редакції газети "Сарненські новини"  Тетяна Колядич
та продюсер  медіа-центру "Третя столиця", керівник відділу комунікацій Хмельницької
АЕС Олександр Хитров. 
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За поданням секретаріату Рівненської обласної організації НСЖУ престижні нагороди
від Всеукраїнського об'єднання громадян "Країна" - ордени "За розбудову України "
отримали президент Сарненської асоціації вільних журналістів і фотожурналістів
Георгій Александрович та голова обласної організації Національної спілки журналістів
України Дмитро Тарасюк, медаль "За професійну працю" - директор телерадіокомпанії
"Полісся" з міста Сарни Марія Кошин. Велика група працівників ЗМІ за сумлінну працю
була віздначена грамотами по Почесними грамотами  секретаріату Рівненської обласної
організації НСЖУ.
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