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У честь ювілею газета влаштувала свято для сарненців у розважальному закладі
«Адреналін». Присутні розважались, частувались, вигравали призи та згадували
найяскравіші моменти з життя «районки».

  

  

«Для газети найголовніше - її читачі. Люди, заради яких ми працюємо, пишемо,
розвиваємось. Тому задумали влаштувати свято, перш за все, для них. Хотіли, щоб на
ювілей «Сарненських новин» розвагу до душі міг знайти кожен: від малечі до людей
поважного віку», -  каже головний редактор видання Світлана Ляшко.

  

  

Гості свята й справді обирали варіанти відпочинку. З найменшими розважались
аніматори агенції святкових подій «MetBan». Аквагримом юних красунь прикрашали
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працівниці підліткового клубу «Юність». А до майстрині тимчасових блиск-тату Галини
Селезень вибудувалась ціла черга малечі. Найбільш творчі малювали новорічні листівки
на майстер-класі від Стелли Марчук. Дорослу публіку тим часом розігрівав Dj Vаbram. А
ще шампанське та солодощі на фуршеті. Святкові миті на фоні тематичної фотозони від
декораторів «Lialia» фіксував Василь Сосюк.

  

  

Ювілярів вітали голова Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів
України Дмитро Тарасюк, представники влади – Сарненський міський голова Світлана
Усик, заступниця голови райдержадміністрації Наталія Параниця, депутат обласної
ради, колишній редактор «Сарненських новин» Микола Драганчук, помічник-консультант
народного депутата Сергія Литвиненка Андрій Мичка, партнери, колеги та ветерани
«районки». З нагоди свята нагородили як колектив, а також головного редактора
Світлану Ляшко, відповідального секретаря Вікторію Колядич, фотокореспондента
Василя Сосюка та коректора Аллу Криницьку.

  

  

Музичні привітання дарували гурт «ТАНОТА». А солісти ЗАХК «Журавка» здивували
оригінальною танцювальною програмою. Ведуча Антоніна Царук провела розіграш серед
присутніх. Щасливчики отримали сертифікати у спа та тренажерний зал від
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парку-готелю «Варшавський», фотосесію від Ірини Басистої, солодощі від кондитерської
«by Leonchik», набір листівок та чашку від «Stella Sun Studio». Наостанок гостей свята
частували рекордним пирогом. Його для ювілярів випікала Катерина Король.
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