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Наприкінці січня у Гадяцькій спеціалізованій школі І –ІІІ ступенів №4 відбулися
урочистості, присвячені знаковій події в житті Гадяцького краю - 105-й річниці виходу у
світ першого друкованого засобу масової інформації – «Газети Гадяцького земства».

Про історію становлення видання розповів головний редактор газети «Гадяцький
вісник» В.М. Лукаш. У грудні 1917 газета одержала назву «Рідний край», її редактором
була відома українська письменниця Олена Пчілка, мати Лесі Українки. З лютого
1919 року газета виходила під назвами: «Известия ради робітничих, солдатських і
селянських депутатів», «Зоря», «Вісті», «Будівник соціалізму», «Будівник комунізму», а
з жовтня 1990 року носить назву «Гадяцький вісник».

Під час німецько - фашистської окупації працівники редакції разом з партійним і
радянським активом району організували випуск листівок, які закликали земляків на
боротьбу з ворогом. У нерівному бою з фашистами смертю хоробрих загинув редактор
газети, комісар партизанського загону Микола Радзей. Вже через тиждень після
визволення району від загарбників газета знову побачила світ.

З редакції районної газети вийшло немало досвідчених журналістів. У ній працювали
член-кореспондент Академії Наук України Л.М.Новиченко, відомі журналісти
В.Ф.Сторожук, О.Є.Громов, заслужений журналіст України, колишній редактор газети
«Зоря Полтавщини» Л.В.Думенко.

Нині в колективі редакції працюють члени Національної спілки журналістів України
К.М.Козаченко, Н.О.Шпірна, А.А. Зубко. Останній працює фотокореспондентом газети
з 1971 року.

Працівників редакції тепло привітали депутат Полтавської обласної ради, голова
райдержадміністрації В.М. Беседа, голова районної ради О.В.Міняйло, Гадяцький
міський голова Т.М.Савченко, директор видавництва «Гадяч» Г.І. Гребінник, вручили
цінні подарунки та нагороди.

Почесними грамотами Полтавської облдержадміністрації нагороджено головного
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редактора газети «Гадяцький вісник» В.М.Лукаша та фотокореспондента А.А.Зубка.
Грамотами Гадяцької райдержадміністрації та районної ради, Гадяцької міської ради та
редакції газети «Гадяцький вісник» нагороджено працівників редакції та постійних
дописувачів газети.

Після закінчення урочистої частини відбувся святковий концерт.
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