Засоби м асо вої інформ ації. Важливу роль в суспільно-політичному
та громадському житті відіграє газета. З приходом радянської влади в 1939 р.
була заснована газета і в нас. З січня 1940 р. вона мала назву «Червоний
шлях». До війни її очолював Лаврентій Кравцов, який пізніше став відомим
письменником. З приходом і окупацією німцями нашої території, газета не
змогла лишатись на легальному становищі. Але серед населення треба було
поширювати інформацію про положення на фронті, підтримувати дух і віру
у визволення.
21 липня 1941 р. було створено Сарненський підпільний райком Ком
партії більшовиків України. Його секретарем обрали Юркова. Тоді ж про
довжили друкувати газету «Червоний шлях» як орган підпільного райкому
партії та партизанського загону ім. Котовського. Друком газети не обмежу
вались. Налагоджено було випуск листівок, які потім розповсюджувались
серед населення.
Після визволення міста від німецько-фашистських загарбників газета
знову переходить на легальне становище. її редактором продовжує бути
Лаврентій Кравцов. Незабаром його перевели в Рівне заступником редактора
обласної газети «Червоний прапор». Після нього газету очолює Георгій Залога,
який незабаром загинув при виконанні службового завдання.
У п’ятдесятих роках газета мала назву «Радянський шлях». Вона ви
ходила на двох шпальтах. Її редакторами були Антоніна Нікончук, Олексій
Рева, Сергій Подоляка. З 1 червня 1968 р. газета стала міжрайонною як орган
Рівненського обкому компартії та обласної ради. Вона видавалась для п’яти
районів області. Головним редактором був Борис Бобер і вона мала назву
«Будівник комунізму». У свій час у редакції цієї газети працювали такі відомі
журналісти Рівненщини: Сергій Мельничук, Іван Дубенко, Євген Шепітько,
Петро Радчук, Володимир Кобись, Георгій Ваганов, Марія Войтович та ін.
Тут розпочинав свою творчу діяльність нині заслужений журналіст Украї
ни, письменник - Петро Велесик. Довгий час редактором часопису був Іван
Кузьменко, а з 1984 по 1989 рік її очолював Микола Степанчук. Після нього

головним редактором був Георгій Александрович, а з 2002 року-М икола
Драганчук. У перебудовчий період газету перейменували на «Сарненські
новини». Із обранням Миколи Драганчука головою районної ради колектив
очолює Світлана Ляшко.
Завдяки сформованому високопрофесійному колективу сарненські
газетярі, єдині в області у 2001 р. нагороджені Почесною Грамотою Держкомінформу. За підсумками Всеукраїнського творчого конкурсу у 2002 р.
секретаріатом Спілки журналістів України «Сарненські новини» були ви
знані кращою міськрайонною газетою в Україні. При редакції створена одна
з найбільших організацій Національної Спілки журналістів України. Серед
них Катерина Гомонець, Георгій Александрович, Раїса Бричкова, Микбла
Драганчук, Василь Сосюк, Іван Кузьменко.
З редакцією співпрацює чисельна група громадських кореспондентів.
Окрім газетної справи редакція займається видавничою, рекламно-інформаційною та комерційною діяльністю. Тут працює комп’ютерно-видавничий
центр, журналістська крамничка.
У шістдесятих роках поряд з випуском газети місцева влада створила
умови для інформування населення про проблеми територіальних громад
через районне радіомовлення по п’ятнадцять хвилин три рази на тиждень.
Кореспондентами-організаторами його в свій час були Олена Наконечна, Те
тяна Ваганова, Марія Мичка, Світлана Ляшко, Марія Кузьмич, Зоя Тимцунік.
З 1 жовтня 1997 р. районне радіомовлення стало самостійним, співзасновниками якого стали: райдержадміністрація, районна та міська рада,
трудовий колектив редакції «Сарненські новини». Спочатку редакцію р а
йонного радіо представляла одна особ а-гол овн и й редактор, яким стала
Віра Шашук. З весни 1999 р. редакція поповнилася ще одним працівником
Наталією Ткачук, згодом - Юрієм Прозапасом. Тоді в редакції радіомовлення,
крім інформаційних програм, долучилися вітальні випуски, передачі для
дітей і молоді. Пізніше значну роль відіграла діяльність дитячої молодіжної
творчості «Слово і час». Зазвучали десятки юних голосів вихованців дошкіль
них і загальноосвітніх навчальних закладів, а також педагогічного коледжу.
Численні грамоти та подяки від представництва влади області району,
й міста свідчать про позитивну, злагоджену роботу колективу, на якій покладецо відповідальність за оперативне, різнобічне та правдиве висвітлення
життєдіяльності краю.
Радіожурналісти в тривалому пошуку новітньої форми поширення
радіопродукту добиваються успіху, і на частоті 106,6 Ргп зазвучало радіо
рідного краю - «Полісся». Вже в березні 2006 р. КП ТРК «Полісся» отримало
перемогу в конкурсі ефірного мовлення на вказаній частоті. Сигнал поширю
ється на північні райони Рівненської області. Перший ефір відбувся 1 липня
2006 р. Програмним директором нового електронного ЗМІ став досвідчений
фахівець у галузі музичних технологій Едуард Раковець. Вихід в ефір передач
з радіорелейної вежі, що в Дубровиці, на засадах ентузіазму забезпечив спеці
аліст радіотелевізійного передавального центру Олександр Пачков. Активно
працюють журналісти Юрій Прозапас та Вадим Брик.

Впродовж останніх років колектор місцевого радіомовлення визнають
кращим серед районних радіо області.

