
Знай наших!

Сарненські журналісти цьогоріч отримали  найбільше нагород в області. А й справді.
Нині в редакціях «Сарненських новин», ТРК «Полісся» та Сарненській асоціації  вільних
журналістів і фотожурналістів на обліку перебуває 58 членів НСЖУ та Міжнародної
федерації журналістів. І серед них не тільки  уславлені ветерани, а й нинішні зірки 
електронних і друкованих засобів комунікації та інтернетвидань. Приміром, у червні
виповнилося 10 років членства в НСЖУ керівниці кращого в області й Україні
інтернет-видання  СарниNews.City Тетяни Колядич. Цими днями в урочистій обстановці
колеги привітали її з нагородженням  недержавною відзнакою народної пошани
Всеукраїнського громадського об'єднання «Країна» «За професійну працю» та
Почесною грамотою секретаріату Рівненської обласної організації НСЖУ. Пораділи всі й
за її батька - вільного фотожурналіста Едуарда Колядича - першого лауреата премії
імені Петра Радчука в галузі  фотожурналістики, водія редакції з 30-річним стажем у
колективі. На його грудях заслужено засяяла медаль народної пошани «За сумлінну
працю», а до численних дипломів, кубків і спортивних медалей і трудових відзнак
додалася ще й Почесна грамота секретаріату РОО НСЖУ.

  

Цьогоріч за багаторічну плідну працю в ЗМІ, вагомий особистий вклад у розвиток
інформаційної сфери Рівненщини, активну життєву позицію та з нагоди
Дня журналіста такою ж Почесною грамотою відзначені й знані в краї мас-медійники
Віра Шашук, Ольга Мартинюк, Петро Макаренко, Руслан Петрушко, Любов Левкут і
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Тамара Станкова.

  

Однією з найвищих унікальних відзнак народної пошани ВГО «Країна» є орден «За
розбудову України». Тож щиро привітаймо нових кавалерів цього ордена для 
працівників гуманітарної та соціальної сфери, науки і мистецтва. Ними стали члени
НСЖУ: заслужений працівник освіти України, співголова ГО «Українська асоціація
педагогів-християн» Олексій Лавор, почесний член САВЖіФЖ, голова РОО НСЖУ
Дмитро Тарасюк, вільний радіожурналіст Юрій Прозапас і автор цих рядків - президент
ГО «Наше місто» та САВЖіФЖ Георгій Александрович.

  

Почесної відзнаки народної пошани «За збереження історії» удостоєна за поданням ГО
«Наше місто» та САВЖіФЖ директорка Сарненського історико-етнографічного музею,
вільна журналістка Вікторія Дашко.

  

Гідно вшанували в День журналіста й унікальний творчий колектив популярної в краї
радіопередачі "Дорога до храму" на ТРК «Полісся», яку ось уже друге десятиріччя
впевнено веде член НСЖУ, пастор Української церкви християн віри євангельської
Володимир Хомич. Він із пасторами та священнослужителями й мирянами різних
релігійних об'єднань як справжні майстри слова, вільні журналісти вміло пропагують
Святе Письмо, відповідають на хвилюючі питання віруючих, упевнено ведуть їх
до церкви Христової, здійснюючи свій благородний духовний подвиг. Тож усі добре знані
учасники радіопередачі Микола Борсуков, Андрій Гаврилюк, Сергій Кібиш, Віталій
Коврига, Олександр Коток, Олексій Лавор та Олександр Кузьмич і Володимир Хомич за
поданням ГО «Наше місто» та САВЖіФЖ відзначені
недержавною загальноукраїнською відзнакою «За служіння Богу й Україні». Вона має
особливий статус й існує саме для заохочення священнослужителів і мирян.

  

Звичайно ж, нагород заслуговує набагато більше майстрів пера та мікрофона,
професійних і вільних журналістів краю. Було б лишень більше зібрано коштів для
придбання медалей та орденів.

  

Георгій АЛЕКСАНДРОВИЧ.

  

Фото  Василя СОСЮКА.
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