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MORSKA BAZA SZKOLENIOWA …
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
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE 2020 ROKU
Rok 2020 to rok w którym nasze stowarzyszenie organizowało,
współorganizowało czy było partnerem wielu wydarzeń na terenie
Gminy Kosakowo. Pomimo pandemii zrealizowaliśmy większość
założonych planów….

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Jak co roku, również 2020 Baza
przyłączyła się do Ogólnopolskiej akcji
WOŚP. W trakcie naszego morsowania
prowadziliśmy zbiórki pieniędzy
podczas której udało
uzbieraliśmy
kwotę
4 554,68 PLN

STYCZEŃ
MECHELIŃSKIE MORSY
To cotygodniowa (w każdą niedzielę)
organizacja morsowania, która stała się
największą
cykliczną
imprezą
o charakterze pro zdrowotnym w naszej
Gminie.
Skupia od 100 do 150 osób
tygodniowo.

STYCZEŃ - MARZEC

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

Stowarzyszenie
zorganizowało
szkolenie z zakresu
Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy (KPP) po zakończeniu
szkolenia uczestnicy zdali egzamin
i uzyskali stopień Ratownik KPP

LUTY
STYCZEŃ - MARZEC

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE 2020 ROKU
MECHELIŃSKIE MORSY
Promują nasz region Gminę Kosakowo
i Mechelinki na zlotach morsów w kraju
i zagranicą między innymi Puck, Hel,
Międzyzdroje, Kołobrzeg, Szwecja

LUTY - MARZEC
WŁĄCZAMY SIĘ W POMOC
W OKRESIE PANDEMII
Stowarzyszenie zorganizowało szybką
zbiórkę pieniędzy którą przeznaczyło na
zakup materiałów do produkcji przyłbic.
Materiały przekazane do AMW Gdynia
która wyprodukowała przyłbice.

MARZEC
WSPIERAMY MEDYKÓW

KWIECIEŃ - MAJ

Dzięki
hojności
członków
naszego
stowarzyszenia i nie tylko, udało się zakupić
płyny przeciw parowaniu gogli, inhalatory
i inne niezbędne akcesoria medyczne.
Przekazane do 7 Szpitala MW, Gdańskiego
Uniwersytetu
Medycznego
oddział
onkologii , Przychodni Gdynia Sojowa

ODWOŁANE :(
W związku z COVID-19 byliśmy zmuszeni
odwołać długo przygotowywane - cykliczne
wydarzenie „ Zakończenie Morsowania
w Mechelinkach” jak również wydarzenie
biegowe „Bieg Konika Morskiego”

KWIECIEŃ

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE 2020 ROKU
AUTORSKI PROJEKT - RESPIRATOR

MAJ

Członek
naszego
Stowarzyszenia
Arkadiusz Żynda skonstruował pierwszy
w
Polsce
działający
automat
wykorzystujący
sprawdzone
i atestowane worki resuscytacyjne.
Mamy
nadzieję,
że
urządzenie
docelowo będzie wspierało medyków.

1047 DLA ZIĘBY, SPŁYW WISŁĄ
KAJAKAMI
Stowarzyszenie po raz kolejny stało się
partnerem
akcji
charytatywnej.
Weterani dla Weteranów
spływ
kajakami rzeką Wisłą od Skoczowa do
Bałtyku. Kończąc w Mechelinkach.

MAJ - CZERWIEC
PŁYWAM BEZ PROMILI
„Bez promili moi mili” to tegoroczne
hasło kampanii społecznej w której
kolejny raz nasza Baza bierze czynny
udział. Prowadzimy edukację na naszych
kursach,
szkoleniach,
zajęciach,
wyprawach….

CZERWIEC
RESCUE ECO PATROL
Dzięki firmie Gas Storage Poland
i innych sponsorów Peko, JIT Team,
startuje nasz największy projekt ! Który ma
na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób,
mieszkańców, turystów wypoczywających
nad wodą.
Łódź patrolowa - ponton typu RIB z obsadą
ratowniczą na pokładzie.

CZERWIEC

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE 2020 ROKU
PIKNIK WETERANA
Wraz ze Stowarzyszeniem KRS Formoza
zorganizowaliśmy piknik w naszej Bazie
dla weteranów, żołnierzy z Jednostek
Specjalnych Formoza, Grom i ich rodzin.

LIPIEC
PIERWSZA POWAŻNA AKCJA PATROLU

Ekipa Rescue Eco Patrolu udzieliła pomocy
załodze katamaranu. Jednostka przewróciła
się na Zatoce Gdańskie, załoga nie była
postawić samodzielnie jacht. Po postawieniu
jednostki została ona odholowana do portu,
a załoga wyziębnięta zaopatrzona w koce
termiczne odstawiona bezpiecznie na brzeg.

LIPIEC
UNIWERSYTET GDAŃSKI

LIPIEC

Podejmujemy współpracę z Instytutem
Oceanografii
UG w zakresie
:
- szkolenia studentów kursu scientific
diver
- umiejscowienie stałego punktu poboru
prób
do badań biocenozy Zatoki
Gdańskiej

PÓŁKOLONIE DLA DZIECI
Z MECHELINEK
przy współpracy z Sołtysem Mechelinek
zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy
półkolonie dla dzieci pod hasłem
„Szkolenia wodne na wesoło”
Dofinansowane ze środków sołectwa

LIPIEC

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE 2020 ROKU
KURS MŁODSZEGO RATOWNIKA
Baza zorganizowała kurs na stopień
młodszego ratownika WOPR dla dzieci
i młodzieży z rejonu Gminy Kosakowo.
Kurs dla uczestników szkolenia był
bezpłatny
dofinansowany
ramach
Grantów Gminnych. Odbyły się 2 takie
kursy

LIPIEC - SIERPIEŃ
PÓŁKOLONIE DLA DZIECI
Dla dzieci z terenu gminy i nie tylko
odbyły się półkolonie pod hasłem
„Sporty wodne na wesoło”
Sporo dzieci uczestniczyło w tych zajęcia
i cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Zajęcia odbyły się w dwóch terminach.

LIPIEC
ELIMINACJE DO MISTRZOSTW
POLSKI SKUTERÓW WODNYCH

SIERPIEŃ

To impreza motorowodna rangi Mistrzostw
Polski, której nigdy nie było w naszej Gminie
a my byliśmy współorganizatorem imprezy.
Pomimo ograniczeń związanych z pandemią
udało się zorganizować na wysokim poziomie.
PZMiNW w 2021 rownież przydzielił nam
organizację tych zawodów.
zawodów III rundy MP

MEDYCZNY ZESTAW RATUNKOWY
W
ramach
grantu
Gminnego
i wsparcia Mechelińskich Morsów udało
się zakupić profesjonalny medyczny
zestaw ratunkowy który posłuży nam do
zabezpieczenia patroli , spotkań morsów
i innych wydarzeń organizowanych przez
naszą bazę.

SIERPIEŃ

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE 2020 ROKU
MARSZ ŚLEDZIA
Nasza ekipa ratownicza z pokładu
pontonu RIB S-5700 zabezpieczała
uczestników Marszu Śledzia na trasie
Kuźnica - Rewa.

SIERPIEŃ
REGATY KATAMARANÓW
Rescue Eco Patrol w grupie
zabezpieczenia regat katamaranów
na wodach Zatoki Gdańskiej
organizowanych przez naszych
sąsiadów
Stowarzyszenie
Port
Mechelinki.

SIERPIEŃ
ĆWICZENIA RATOWNICZE

WRZESIEŃ

Baza wraz z Navigium Marine Rescue
w
rejonie
Klifu
Mechelińskiego
zoorganizowało i przeprowadziło ćwiczenia
z
zakresu
ratownictwa
wodnego,
wysokościowego i z metod poszukiwawczych.
W ćwiczeniach udział wzięli: OSP Kosakowo,
Policja Gdynia, Policja Kosakowo, POPR,
WOPR, CNiTA Ticada.

STERNIK MOTOROWODNY
Stowarzyszenie przy współpracy z CN
TICADA zoorganizowało i przeprowadziło
szkolenie motorowodne na stopień
sternika motorowodnego.

WRZESIEŃ

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE 2020 ROKU
ZAKOŃCZENIE SEZONU LETNIEGO PATROLU

Rescue Eco Patrol w tym sezonie letnim
wykonał:
73 wypłyniecia
11 interwencji w tym 4 poważne
9 pogadanek edukacyjnych
3x pobieranie próbek
2 ćwiczenia w zakresie ratownictwa
2 x zabezpieczenie regat

PAŹDZIERNIK
ON DUTY

To
ogólnopolska
konferencja
ratownicza
której
byliśmy
współorganizatorem a która odbywała
się w Bibliotece Akademii Marynarki
Wojennej Gdynia Oksywie . Zajęcia
praktyczne w Mechelinkach.

PAŹDZIERNIK
ON DUTY WYRÓŻNIENIE
Podczas konferencji wyróżnienie
„KORDIERYTOWY KOMPAS” otrzymał
wice prezes Stowarzyszenia MBSM
Sebastian BOREK za działalność na rzecz
bezpieczeństwa wodnego na akwenach
Zatoki Puckiej.

PAŹDZIERNIK
ON DUTY PODZIĘKOWANIA

PAŹDZIERNIK

Podczas konferencji mieliśmy okazję
podziękować sponsorom, partnerom
za stworzenie i wsparcie naszego
projektu RESCUE ECO PATROL to
dzięki nim mogliśmy zwiększyć
bezpieczeństwo na wodzie w naszym
rejonie.
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