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w ostatnim czasie Putawy stały się obiektem medialnych i politycznych ataków, 

powodując wiele nieporozumień. Pragniemy jednak Pana zapewnić, że życie naszego 

miasta toczy się nadal w oparciu o poszanowanie drugiego człowieka. 

W Puławach nie obowiązuje żadne prawo dyskryminujące ludzi ze względu na ich 

pochodzenie, poglądy polityczne czy orientację seksualną. Rada Miasta Putawy nie 

przyjęta także żadnej uchwały, mogącej takie prawa naruszać i ograniczać. Nasze 

szkoły, biblioteki, domy kultury, instytucje miejskie oraz przestrzeń publiczna wolne 

są od aktów agresji wobec drugiego człowieka. Wszyscy tworzymy jedną społeczność, 

współpracując z ludźmi, którzy często różnią się od nas pod każdym względem. 

Wspomniane wartości towarzyszą nam w życiu codziennym i współpracy z mieszkańcami 

miasta, jak i spotkaniami z przedstawicielami naszych miast partnerskich, które to nigdy 

nie byty ograniczone żadnymi uprzedzeniami. 

30 maja 2019 roku Rada Miasta Puławy, wobec narastających prób wprowadzenia 

nadzoru administracyjnego środowisk związanych z ruchem LGBT do szkół, przyjęta 

stanowisko sprzeciwiające się tym działaniom. Stanowisko nie wiąże się z żadnymi 

skutkami prawnymi, jest tylko opinią wyrażoną w sprawie i nie może wpływać na życie 

mieszkańców. 
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Art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi o prawie do wychowania 

dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców jest prawem uniwersalnym dla wszystkich 

Polaków. Nikt do tej pory nie starał się przejmować nad nim kontroli w imię poglądów. 

Dodatkowo, zamiary te niezgodne są z prawem oświatowym. 

Działania Rady Miasta Puławy ograniczają się tylko do wspomnianego stanowiska. 

Nikt z nas nie kieruje się w swojej pracy na rzecz mieszkańców żadnymi uprzedzeniami. 

Zdjęcia zamontowanych tablic drogowych z napisem „Strefa wolna od LGBT" były 

prowokacją wymierzoną w nasze miasto. Zniknęły one zaraz po wykonaniu fotografii. 

Treść plansz, zawieszonych na czas robienia zdjęć przez prowokatorów została przez 

wielu naszych partnerów na Zachodzie odczytana dosłownie. Tymczasem w Puławach nie 

ma żadnych stref, w których dyskryminuje się ludzi. 

Aktywiści bardzo często wypowiadają się nieprzychylnie o naszym samorządzie, 
tworząc negatywny obraz życia w Puławach, nie mający swojego odzwierciedlenia 
w rzeczywistości. 

Z wyrazami szacunku. 

PawefMaj 

Prezydent Miasta Puł^wyy 
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