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Prezydent Miasta Lublin
Kapituła Konkursu Medalu Prezydenta Miasta Lublin wytypowała następujące 
osoby do honorowych odznaczeń za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
w 2006 roku:

Panią Małgorzatę Koter - Mórgowską - Medalem Prezydenta Miasta 
Lublin
inicjatorkę  i  uczestniczkę:  Turystyczno  -  Nawigacyjnych  Rajdów 
Samochodowych  „Koziołek”,  Konkursu  Fotograficznego  „  Z  życia  Związku”, 
organizatora  punktu  informacji  dla  osób  niepełnosprawnych  działającego  od 
wielu  lat  przy  LZINR.  Czynna  działaczka  krajowych  i  międzynarodowych 
organizacji osób niesprawnych ruchowo. Wykładowca Uniwersytetu Marii Curie 
- Skłodowskiej w Lublinie, osoba niepełnosprawna ruchowo. Członek założyciel 
i wieloletnia przewodnicząca Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.
Zgłoszona przez Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu.

Pana Mateusza Bartnika - wyróżnieniem
ucznia czwartej klasy szkoły podstawowej, o wszechstronnych zainteresowaniach, 
uzdolnionego  i  wyróżniającego  się  wysoką bo  5,6  średnią  ocen,  wielokrotnego 
laureata konkursów w różnych dziedzinach wiedzy, sportowca. Mariusz w 2006 r. 
zajął II miejsce w Ogólnopolskim Sympozjum Młodych Matematyków oraz był 
laureatem konkursu  literacko -  historycznego.  Uczestniczy  w integracyjnych i 
otwartych  zawodach  pływackich  i  mimo  niepełnosprawności  odnosi  sukcesy 
sportowe m. in. w 2006 r. zdobył srebrny medal oraz puchar dla najmłodszego 
zawodnika na zawodach pływackich” Nadzieje Paraolimpijskie Pekin 2008”.
Zgłoszony przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr. 30 w Lublinie.

Pana Artura Kochańskiego - wyróżnieniem
lekarza,  wolontariusza  i  społecznika,  wspierającego  osoby  z  zaburzeniami 
psychicznymi w leczeniu i rehabilitacji, pracy i aktywnym uczestnictwie w życiu 
społecznym. Poszerza działalność Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, przy którym powstało Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodek 
Wsparcia  „Serce”,  Hostel  i  Środowiskowy  Dom  Samopomocy.  Utworzono 
mieszkania  chronione  i  intensywnie  stara  się  o  stworzenie  systemu  mieszkań 
chronionych. Pracuje zawodowo, dokształca się, pełni społecznie funkcję prezesa. 
Zgłoszony  przez  Lubelskie  Stowarzyszenie  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  i 
Stefanię Domańską - Michałek.

W imieniu Kapituły Konkursu

Stefania Domańska-Michałek

Lublin, dnia 21.02.2007 r.
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