НОВИНЕ СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ
СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ ЗА ПИРОТ

ПИРОТ, ДЕЦЕМБАР 2011 БРОЈ 3484
БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

ЕВРОПСКА УНИЈА
НА УЛИЦАМА ПИРОТА
Од Европске уније и отварања нових
радних места и изградње нових фабрика
добили смо велетрговину на пиротским
улицама, где трговци, гле чуда Бугари чија је држава члан ЕУ, долазе и продају
свакојаке ситнице, текстилну робу,
половне ствари... како би зарадили који
евро да би преживели.
Већ једанаест година проевропске
снаге ДС, Г17+, СПО, ЛДП, СПС
(замислите!!!) и наравно, међу њима
највећи европејци из СНС-а обмањују
грађане Србије о уласку у Европску унију
(која пуца по свим шавовима и распада
се) и рају (рецесија и банкрот им куцају Европа у Пироту
на врата) који нас чека кад једног дана
(вероватно никад) уђемо, велики број инвестиција (сада велики проценат приликом иградње неке фабрике даје
држава Србија, а веома мало је учешће странаца, а тада ће странци само управљати а Србија ће градити) причи
да ћемо живети боље (погледајте како се живи у Грчкој, Португалу, Белгији... ту су близу и Италија и
Француска... а како се живи у Бугарској и Румунији за то не треба трошити речи). Пре ће се Европска унија
распасти него ли да Србија буде део ње...
За 11 година, колико су послушници Запада на власти, у Пироту су успели да пљачкашком приватизацијом
доведу до стечаја предузећа као што су: „Драгош“, „Полет“, „Галантекс“, „Пиротекс“, „Сарлах“, „Прогрес“,
„Столар“, „Понишавље“, „Љубомир Картаљевић“,
„Радник“, „Нишавска долина“ „Графика“, „АТП“,
„Агросточар“, „Суко“, „Ангропромет“, „Победа“,
„Виновоће“... Сва та предузећа су, упркос хиперинфлацији кроз коју су прошла 90-их, за време
владавине СПС-а, до 2002/3. некако и радила, а онда
су Демо(Н)кратска странка и остали послушници
запада успели да за једну деценију униште и
упропасте све оно што су генерације радника градиле
и стварале деценијама уназад. Успут, велики број
радника (више хиљада) остао је без посла и буквално
завршио на улици, без основних средстава за живот.
ПОЛИТИКА СНС И ДС ,,И КОСОВО И ЕУ“
ЈЕ ПРОПАЛА, ТО ЈЕ ЈЕДНА ВЕЛИКА
ОБМАНА И ПРЕВАРА. ЕВРОПА ТРАЖИ ДА СЕ ОДРЕКНЕМО НЕ САМО КОСОВА И
МЕТОХИЈЕ ВЕЋ И РАШКЕ ОБЛАСТИ И ВОЈВОДИНЕ. У ТАКВУ НАС ЕВРОПУ ВОДЕ
ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ И БОРИС ТАДИЋ.
Пироћац (по дедине линије) Божидар Ђелић и ДС обећавали су нам улазак у ЕУ 2004, 2007, 2008,
2011. и брзо заборавили шта су нас лагали, а сада кажу улазак 2019. а за сада само статус кандидата, а
оно - нема ни статуса. Сада смо постали само кадидат за кандидата. Прст на чело и размислите да ли
Вам је важнија Србија од шарене лаже! За Српску радикалну странку СРБИЈА НЕМА АТЕРНАТИВУ!
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СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДОПРИНЕЛА РАЗВОЈУ ГРАДА
У фази изградње су капитални објекти који ће грађанима Пирота омогућити нормалнији живот, попут
затвореног базена, реконструкције трга, реконструкција омладинског стадиона, изградња трећег ринга, на
локацији "Сењак" ових дана је почела са радом нова централна градска котларница - енергана, чија је вредност
око два милиона евра, и која ће осим мазута као енергент моћи да користи и гас. Почетком рада централне
котларнице - енергане, сукцесивно ће се из система искључивати садашњих пет градских котларница
(котларница „Чешаљ“ је прва престала са радом) и прикључивати на централну котларницу, а тиме ће се
смањити загађење центра града у зимским месецима.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДОПРИНЕЛА
Асфалтирање улица у Белом Пољу
УЛАГАЊУ У СЕОСКУ И ПРИГРАДСКУ
ИНФРАСТРУКТУРУ
Асфалтирани су путеви: Копривштички крст - Паклештица,
Суково - Јалботина, Петровац - Војнеговац,
Санирани су путеви: према селима Рудиње, Рагодеш, као и
клизиште и одрон према селу Базовик,
Асфалтирање улица у селу Бело Поље, Барје Чифлику и
Станичењу,
Изградња канализације у селима Крупац и ПољскаРжана,
Изградња водоводне мреже у селу Росомач,
Изградња пречишћивача одпадних вода у Крупцу...
После дугог низа година почело улагање у Тијабари, Прчевцу,
насељима Ђерам и Сарлах, Бериловачкој Капији...
Реконструисане су и пресвучене новим асфалтом следеће улице: Нишка, Саве Немањића, Београдска,
Видличка, Патраска, улица Ђерам, део улице Бериловачки пут, Стојана Миладиновића... Замењене су водоводне
цеви у Пиротској улици, изграђен је базен у трећој висинској зони у насељу Провалија и омогућено је
водоснабдевање највиших делова града.
Изграђена су нова игралишта у насељу Прчевац и у Градашници, ради се на прикључењу грађана
Књажевачке улице на канализациону мрежу, реконструисани су платои у Чешљу као и испред „Прогресове“
анбулате, реконструисани су тротоари и поплочани бехатоном у Тијабари - око пијаце као и главни градски
тротоари, као и многобројни радови на модернизацији и сређивању инфраструктуре у граду и селима
Затворени базен - у насељу „Сењак“ је површине
5 500 m², има две етаже и једну етажу галерије, трибину
са 200 места, два базена, од којих је већи димензија
ватерполо базена 35 х 25 m, а мањи, који је за децу, је
димензије 8 х 25 m.
Рок за завршетак радова је до краја 2012. године.
Општински Одбор Демократске странке у
Пироту је био против изградње затвореног
базена, и дирекно се сврстао у противнике развоја
спорта у Пироту!
Затворени базен
Ускоро би са радом требала да почне и нова
модерна регионална санитарна депонија, која ће
омогућити безбедно управљање чврстим отпадом у
општинама Пирот, Бабушница, Димитровград и Бела
Паланка
Општински одбори Демократске странке у
Белој Паланци и Димитровграду више од годину
дана врше опструкцију и блокирају почетак рада
депоније и праве огромну финансијску штету
грађанима Пирота и околине ради страначких и
личних интереса.
Нова регионална санитарна депонија
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СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
ЈЕ СПРОВЕЛА ВЕЛИКИ БРОЈ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА:
- акције добровољног давање крви - од 2005. године организовано је
преко двадесет акција у којима је прикупљено преко 300 јединица крви.
Ове године је у две акције прикупљено преко 30 јединица крви
- донација дечијем диспанзеру - два инхалатора - прилозима чланова
странке и одрицањем одборника од дневница за рад на седницама СО;
- чишћење корита реке Јерме,
- помоћ школи „Младост“ - школски прибор и гардероба,
- помоћ деци у селу Церова...
Српска радикална странка је
својим радом издејствовала повећање
буџета: за пољопривреду, социјална Рајко Јовановић - један од
давања као и бесплатне аутобуске оснивача Српске радикалне
карте за особе старије од 65 година, странке у Пироту - крв дао
за рад амбуланти у селима, радило се преко 90 пута
и на иницијативи за добијање статуса
града, развијању туризма, сточарства и ратарства као и за пројекте
који ће допринети ревитализацији скоро напуштених села на
обронцима Старе Планине и омогућити искоришћавање природних
богатстава која нуди ова планина: квалитетна вода, пашњаци, букова
и јелова грађа, лековито биље, мермер, разноврсни биљни и
Донација Дечијем диспанзеру - инхалатори
животињски свет и др.
Српска радикална странка ће максимално штитити интересе грађана Пирота у очувању јавних предузећа
попут „Водовода“ и „Комуналца“ и спречити њихову приватизацију коју заговарају господа демо(Н)крате и
напредњаци да не би дошла уситуацију укојој се налазе некадашња друштвена, а сада приватна (читај: пропала)
предузећа.
Недобијање статуса кандидата од стране Евро-моћника
УЧЕШЋЕ У ЛОКАЛНОЈ ВЛАСТИ
и наставак уцена, притисака и претњи као и растурање
Српска радикална странка је у Пироту била у
српске државе се наставља. Европа је већ подељена на
власти од 2003. до 2008. године, и од половине
богате Немачку и Француску и остатак који је у великим
2010. године до данас..
економским проблемима, са све већом дужничком кризом
и који се налазе у безизлазној ситуацији.
У том периоду је грађено следеће:
За 11 година имали смо обећања и уцене, ултиматуме
- спортска хала „Кеј“,
и испоруке, наређења и послушност... Све ово никако не
- историјски архив,
личи на демократију и леп живот који проевропске
- општински услужни центар,
странке обећавају и лажу грађане Србије.
- реконструисан је пешачки(„љубавни“) мост,
У последњој кампањи имали смо обећања у виду
- реконструисана је улица Николе Пашића,
поделев
бесплатних акција у висини од 1.000 еура и
- асфалтиран је пут према селу Топли До,
200.000
нових
радних места, а добили смо преко 300.000
- обновљен дрворед на кеју, уређене нове
радника
који
су
изгубили посао.
стазе и осветљење,
У Пироту је радило преко 40 фирми као што су
- реновирана је зелена пијаца и уређен парк у
„Полет“, „Пиротекс“, „Прогрес“... Лошом приватизаТијабари, а околне улице су пресвучене новим
цијом све су одведене у стечај или пропаст, а радници су
слојем асфалта,
завршили на улици.
- у основним школама реновирани су
Од лажних обећања и отварања нових радних места у
санитарни чворови, подови у учионицама,
Пироту, од стране европскх моћника и њихових сателита
школске спортске сале као и котларнице,
у Београду, нисмо добили ништа. Цела прича о лепом
- новим асфалтом пресвучене су многе улице
животу свела се на голо преживљавање. Обећали су нова
у граду - око 50.000 m²,
радна места, а добили смо откаже.
- реконструисано је више десетина килоЗа Српску радикалну странку Србија нема алтернативу.
метара локалних и некатегорисаних путева,
Грађани Србије треба добро да размисле да ли по сваку
- обновљене су и реновиране цркве у селима:
цену треба да се приступи Европској унији или се
Гњилан,
Извор,
Градашница,
Срећковац,
окренути према Кини, која постаје економска сила и
Осмакова, Суково, Блато и др.
Русији, енергетском гиганту.
- уређени су многи тротоари,
- изграђен је већи број спортских и дечијих игралишта како у граду, тако и увећим селима,
- изграђена је канализацион амрежа у селу Крупац, а тренутно се ради и у селу Пољска Ржана.
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СРБИЈА НЕЋЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
Српска радикална странка непрестано захтева од
режима Бориса Тадића да прекине процес кандидовања Србије за улазак у Европску унију и тиме
заустави ову самоубилачку политику разбијања српске
државе. Европска унија нам отворено отима јужну
покрајину, а у економском и социјалном погледу је
потпуно уништила нашу земљу.
Борис Тадић тргује територијом државе као
својом прћијом. Одрекао се Косова и Метохије.
Жртвује и српску територију и српске главе по налогу
Брисела и Вашингтона, само зарад бедног останка на
власти.
Нажалост, Тадићева слугерањска, про-западна
политика је ојачана јер су његови будући коалициони
партнери, Томислав Николић и Александар Вучић, успели да обману грађане да им газде нису у Бриселу и
Вашингтону и да тобоже брину о нацио налним и о интересима грађана.
Очајна економска ситуација у којој се данас налази Србија није последица светске економске кризе, већ
управо те погршне политике која се води од 2000. године по налозима Међународног монетарног фонда,
Брисела и Вашингтона.
Западу није поребна јака Србија, Западу је потребна слаба Србија којом ће моћи лако да управља и да је
употреби за своје интересе. За обичног Човека, повећање јединственог тржишта значи пораст радне снаге, а то
даље води ка паду зарада. Јединствено тржиште погодује крупном капиталу и мултинационалним
корпорацијама. Западу је Србија потребна као извор јефтине радне снаге, сировина и повољног пословног
амбијента за крупне капиталисте.
Одрицање од Косова и Метохије, Војводине, Рашке области, одрицање од легитимних националних
интереса, одрицање од своје историје, корена и идентитета, брисење српског памћења и потпуно економско
поробљавање сигурно није пут који води ка бољем животу. То је пут ка уништењу.
Једини пут који омогућава Србији да опстане територијално, политички и економски, јесте сарадња са
Русијом, Кином и свим осталим државама које неће вршити никакав притисак на Србију.
Српска радикална странка започела је акцију прикупљања потписа против уласка Србије у Европску унију.
Петицију можете потписати у просторијама општинског одбора Српске радикалне странке.
Највећа срамота и понижење које је Србија у историји постојања је да хуманитарна помоћ коју шаље братска
Русија буде заустављена на админстративном прелазу
на Јарињу од стране тих истих који нам отимају
Косово и распарчавају државу од стране Немачког
КФОР-а и ЕУЛЕКС-а који је доведен да помогне у
формирању шиптарске државе
Подсећамо да је Српска радикална странка била
против ЕУЛЕКС-а и једина упозоравала да је то
превара са Запада. А да Борис Тадић и прозападне
странке нису смеле ни да се огласе на ту тему а камо
ли да траже хитно пропуштање конвоја! Та иста ЕУ
недаје да проће хуманитарна помоћ људима који су у
гетоу, у логору, а да држава ћути!
Признање Ивице Даћића да ЕУ тражи да Србија
Петиција против уласка Србије у Европску унију
призна Косово још једна је тврдња издајничке
политике коју воде прозападне странке на челу са ДС-ом и СНС-ом чија се политика своди на Европа нема
алтернативу као и прича „И Косово и ЕУ“, сада се види да је то лаж и превара грађана Србије!
Српска радикална сстранка започела је акцију прикупљања потписа против уласка Србије у Европску унију.
Петицију можете потписати у просторијама Општинског одбора Српске радикалне странке сваког радног дана
у времену од 11.00 до 15.00 сати као и суботом од 9.00 до 14.00 сати
Оснивач и издавач: Српска радикална странка За издавања: проф. др Војислав Шешељ Уредник специјалног издања: Бојан Илић
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