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SIERŻ. SZTAB. MARCIN BIS ODZNACZONY ZA ZASŁUGI DLA
OCHRONY ZDROWIA
Data publikacji 13.05.2022

Dla każdego policjanta ludzkie życie stanowi najwyższą wartość, dlatego jego ratowanie jest
najważniejszym zadaniem. Jednym ze stróży prawa, który wielokrotnie ratował z opresji osoby w
potrzebie jest dzielnicowy ostrowieckiej komendy sierż. sztab. Marcin Bis. Wczoraj za swoje
zasługi został uhonorowany odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.
„St. sierż. Marcin Bis – dzielnicowy z ostrowieckiej komendy, w czasie wolnym od służby otrzymał
niecodzienny telefon od jednego z mieszkańców. Z rozmowy wynikało, że 35-latek chce targnąć się na
własne życie. Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalnie przeprowadzonej akcji mężczyzna został uratowany.”
„Ostrowiecki dzielnicowy sierż. szt. Marcin Bis w trakcie pełnionej służby odebrał telefon od mieszkańca swojego
rewiru. W trakcie rozmowy 62-latek poinformował mundurowego, że chce odebrać sobie życie. Dzięki szybko i
profesjonalnie przeprowadzonej akcji przez stróża prawa, 62-latkowi nic się nie stało. Desperat traﬁł do szpitala, gdzie
lekarze udzielili mu specjalistycznej pomocy medycznej.”
„Niespełna po dwóch godzinach od zgłoszenia zaginięcia 76-letniej kobiety, leżącą w wysokiej trawie zaginioną odnaleźli
dzielnicowi z ostrowieckiej komendy. 76-latka była wyziębiona i skrajnie wyczerpana. Kobieta nie była w stanie sama
wydostać się z zarośli mł. asp. Jacek Orzechowski i sierż. szt. Marcin Bis udzielili kobiecie pierwszej pomocy
przedmedycznej, a następnie przekazali wezwanej na miejsce załodze karetki pogotowia ratunkowego, która przewiozła
76-latkę do szpitala.
„W działaniach poszukiwawczych zaginionego 49-latka brał również udział dzielnicowy sierż. szt. Marcin Bis, który jako
pierwszy odnalazł mężczyznę. Mundurowy udzielił ostrowczaninowi pomocy, a następnie przekazał go pod opiekę
załodze pogotowia ratunkowego. Mężczyzna przyznał się, że będąc pod wpływem alkoholu zażył dużą ilość tabletek.
Ostatecznie traﬁł do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.”
Powyższe doniesienia to tylko kilka przykładów ukazujących pracę dzielnicowego z ostrowieckiej jednostki sierż. sztab.
Marcina Bisa, który jako dobro najwyższe, zawsze na pierwszym miejscu, stawia ratowanie ludzkiego życia. Wielokrotnie
w trakcie swojej służby wykazał się profesjonalizmem i znajomością rejonu służbowego co doprowadziło do szczęśliwego
ﬁnału podjętych przez niego działań ratujących ludzkie życie i zdrowie.
Marcin jest studentem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cieszy się on uznaniem
kolegów oraz wykładowców. Tak samo jak w służbie, również na uczelni osiąga bardzo dobre wyniki. Rektor uczelni dr
Paweł Gotowiecki, chcąc wyróżnić funkcjonariusza ostrowieckiej komendy, zawnioskował o uhonorowanie jego zasług
odznaczeniem „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Wczoraj podczas uroczystości odbywających się w Wyższej Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim dzielnicowemu została wręczona odznaka honorowa Ministra Zdrowia
„Za zasługi dla ochrony zdrowia.” Marcinowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym.
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