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MORSKA BAZA SZKOLENIOWA MECHELINKI…. 
 

MBSM jest jednostką o zasięgu 
ogólnopolskim, działającą na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą władz  
w gminie Kosakowo, w miejscowości 

Mechelinki.  Celem nadrzędnym MBSM jest 
nauka, szkolenie i doskonalenie dzieci, 
młodzieży i dorosłych ze szczególnym 

uwzględnieniem żołnierzy, 
funkcjonariuszy służb mundurowych, 
rezerwistów, weteranów i weteranów 

poszkodowanych w czasie misji 
zagranicznych. 

 
Stowarzyszenie działa głównie na terenie 
gminy Kosakowo oraz gmin sąsiednich 

(Puck, Gdynia, Gdańsk) będąc 
organizatorem licznych szkoleń, imprez  

i spotkań, których celem jest propagowanie 
aktywnego stylu życia przy jednoczesnym 

wskazywaniu na konieczność ochrony 
środowiska. Założycielami Stowarzyszenia 

są byli żołnierze /weterani Jednostki 
Specjalnej FORMOZA, natomiast jego 

członkami osoby które wykazują aktywność 
sportową, w szczególności związane 

z uprawianiem sportów wodnych. 

 
Szkolenia w zakresie: 
•  sportów wodnych i turystyki aktywnej; 
•  sportów obronnych w 

specjalnościach przydatnych w 
wojsku i służbach mundurowych; 

• udzielania pierwszej pomocy i 
kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

• promocję zdrowego stylu życia, 
rehabilitację oraz profilaktykę chorób i 
leczenia uzależnień poprzez sport, 
turystykę aktywną i rekreację; 

• wdrażania innowacyjnych rozwiązań 
w procesie szkolenia i nauczania; 

• krzewienia patriotycznych postaw, 
promocję tradycji oręża polskiego, 
dziedzictwa narodowego 
(kulturowego); 

• ochrony środowiska i dziedzictwa 
naturalnego w tym działalności na 
rzecz ogółu społeczeństwa. 

 
 

Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki 
NIP 5871715213 KRS 0000721677 

mBank 74 1140 2004 0000 3502 7916 6823 



 

 

 

STYCZEŃ 

 
BAZA DLA WOŚP 

 
Kolejny raz  Mechelińskie Morsy ”GRAŁY” z WOŚP  
podczas morsowania 16.01 i 23.01 oraz w dniu finału 
30.01. W tym roku udało się zebrać kwotę 3740,91 zł i 
11 euro 

 
  
STYCZEŃ / LUTY / MARZEC / KWIECIEŃ 
 

COTYGODNIOWE MORSOWANIA 
 

Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi grupę 
Mechelińskich Morsów i w okresie zimowym w każdą 
niedzielę o godzinie 11:45 organizuje morsowanie w 
Mechelinkach dla mieszkańców i sympatyków tej 
aktywności. 

 
LUTY 

 
ZAJĘCIA DLA SENIORÓW 

 
Przy wsparciu CNiTA TICADA kontynuowaliśmy  
zajęcia na basenie dla seniorów z Rewskiego Klubu 
Seniora (zajęcia te to nauka i doskonalenie pływania 
jak również aqua areobic). 

 

 

NAJ WAŻ NIE J S Z E  WY DAR Z E NIA  2022 R OK U 

Rok 2022 to rok, w którym nasze stowarzyszenie organizowało, 
współorganizowało czy było partnerem wielu wydarzeń na terenie Gminy 
Kosakowo. Pomimo trudności, które pojawiły się w tym roku, związanych 
z usunięciem naszej bazy (zabudowy kontenerowej)  
i brakiem miejsca lokalizacji naszego Stowarzyszenia, udało się w tym 
roku zrealizować wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia. 

S T Y C Z E Ń - MA R Z E C  



 

 

MARZEC 

 
POMOC DLA UKRAINY 

 
Nasza baza podczas morsowania zorganizowała 
zbiórkę a tym samym przyłączyła się do akcji 
”Pomoc do Ukrainy”. Zebrane dary przekazane 
zostały do punktu Gminnego w Mechelinkach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KWIECIEŃ 

 
ZAKOŃCZENIE SEZONU 

 
W kwietniu zakończyliśmy sezon morsowania w 
gronie Mechelińskich Morsów. Dzięki wsparciu 
finansowemu (w ramach grantu) Gminy Kosakowo 
mogliśmy profesjonalnie zabezpieczyć wszystkie 
spotkania morsów (ratownik medyczny/ratownik 
wodny). 
 

 

MAJ 

 
PŁYNIEMY POLSKO 

 
Kolejny raz jak stowarzyszenie wsparło Rajd na 
skuterach wodnych Płyniemy Polsko, który ma na 
celu zbiórkę pieniędzy na zajęcia nurkowe dla 
dzieci z niepełnosprawnościami. 

 



 

 

 

MAJ 

 
1047 DLA PAWEŁKA 

 
Za nami IV edycja akcji charytatywnej weteranów 
1047 dla Pawełka. Stowarzyszenie co roku 
wspiera uczestników akcji -  kajakarzy weteranów-  
którzy płyną kajakami Wisłą a meta jest w 
Mechelinkach. 

 

MAJ 

 
ON DUTY 

 
To konferencja ratownicza, której już od kilku lat 
jesteśmy współorganizatorem. Drugi dzień to tzw.  
praktyczna część “na mokro”, która odbywa się w 
naszej bazie. Pomimo niesprzyjających warunków 
pogodowych udało się zrealizować zaplanowane 
ćwiczenia, pokazy, prezentacje. 

 

 

MAJ 

 
DZIEŃ DZIECKA 

 
Dzień DZIECKA razem z Ukrainą to 

wydarzenie,które zorganizowaliśmy 28 maja i 
cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko 
dzieci ale również dorosłych. W tym dniu dla 

dzieci wszystkie atrakcje były bezpłatne: 
dmuchańce, pływanie na deskach SUP, warsztaty 
z pierwszej pomocy, grill, wata cukrowa, napoje, 

lody i wiele innych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CZERWIEC 

 
ZAJĘCIA PŁYWACKIE DLA 

SENIORÓW 
 

Przez cały czerwiec w każdy wtorek na pływalni 
Akademickiego Centrum Sportowego AMW 
odbywały się bezpłatne zajęcia dla seniorów  
z Rewskiego Klubu Seniora z zakresu nauki  
i doskonalenia pływania jak również z aqua-

aerobiku dla seniorów. 

 

CZERWIEC 

 
NURKUJĄCY SENIORZY 

 
Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy nurkowanie 
zapoznawcze – intro diving dla grupy seniorów z 
Rewskiego Klubu Seniora. Zajęcia cieszyły się 
sporym zainteresowaniem, a radość uczestników 
bezcenna. 
 

 

CZERWIEC 

 
MARSZ ŚLEDZIA 

 
Co roku wspieramy uczestników Marszu Śledzia , 

którzy pokonują dystans z Kuźnicy do Rewy 
maszerując, płynąc wzdłuż Ryf Mew. 

 
 



 

 

LIPIEC 

 
EKO PIKNIK 

 
Eko Piknik to wydarzenie, które wspólnie 
organizowaliśmy z Akwarium Gdyńskim, Morskim 
Instytutem Rybackim oraz Uniwersytetem 
Gdańskim. Podczas tego pikniku można było się 
dowiedzieć: co żyje przy plaży, jakie zagrożenia 
niosą za sobą śmieci w morzach, jak zbudowane 
są organizmy wodne, podwodne życie Zatoki 
Puckiej. Nie zabrakło zabaw edukacyjnych 
i konkursów z nagrodami. 

 

 

SIERPIEŃ 

 
SZKOLENIE Z ZAKRESU 

RATOWNICTWA WODNEGO 
 

Tak jak w poprzednich latach Stowarzyszenie 
zorganizowało i przeprowadziło szkolenie z 
zakresu ratownictwa wodnego dla dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy Kosakowo. W ramach 
tego szkolenia odbyły się dwa kursy na stopień 
młodszego ratownika. 

Szkolenie dofinansowane w ramach grantu Gminy 
Kosakowo. 

 

SIERPIEŃ 

 
MISTRZOSTWA POLSKI 
SKUTERÓW WODNYCH 

 
To największe nasze wydarzenie i jedno  
z większych na terenie Gminy Kosakowo, które 
współorganizowaliśmy wraz z Lifeguard Gdynia  
i Kosakowo Sport. Kolejny raz gościliśmy 
najlepszych zawodników z Polski. 

 



 

 

SIERPIEŃ 

 
TAURUS SEA-DOO CUP 

 
W drugim dniu zawodów skuterowych odbyły się 
wyścigi dla amatorów, które pomimo trudnych 
warunków atmosferycznych cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Wyścigi były rozgrywane  
w ramach Seri Amatorskich Zawodów Skuterowych 
Taurus Sea – Doo Cup. 

 

 

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 

 
AQUA THERAPY  

W MECHELINKACH 
 

Nasze Stowarzyszenie wraz ze Stowarzyszeniem 
„Dlaczego Nie” przeprowadziliśmy zajęcia na 
wodzie dla dzieci z niepełnosprawnościami. To 
nasze pierwsze tak duże wydarzenie  
(5 spotkań). Po relacji uczestników  
i ich rodziców wiemy, że to nie były ostatnie tego 
typu zajęcia. 

 

WRZESIEŃ 

 
PŁYWANIE DLA SENIORÓW 

 
Podobnie jak w czerwcu tak i przez cały wrzesień 
prowadziliśmy zajęcia dla seniorów z Gminy 
Kosakowo w zakresie: ćwiczenia w wodzie Aqua 
Senior, nauka pływania, doskonalenie pływania. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

WRZESIEŃ 

       
AQUA THERAPY CD... 

 
Od września rozpoczęliśmy zajęcia na basenie dla 
dzieci z niepełnosprawnościami. To cykliczne 
zajęcia odbywające się w każdy czwartek, na 
pływalni Akademickiego Centrum Sportowego 
AMW. 
 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 
MORSKA SŁUŻBA 

 
To druga edycja projektu Morska Służba 
skierowana do dzieci i młodzieży. W ramach tego 
projektu odbywają się zajęcia z zakresu: 
wspinaczki, pierwszej pomocy, nurkowania, 
ratownictwa wodnego, survivalu, krav magi. 
 

 
LISTOPAD 

 
MORSOWANIE SEZON 22/23 

 

Początkiem listopada wystartował kolejny 5 sezon 
morsowania w Mechelinkach. W tym roku nowa 

lokalizacja przy kawiarni Monic. 
 

 

NAJ WAŻ NIE J S Z E  WY DAR Z E NIE  2021 R OK U 
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