
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (MCER) 

Czym się zajmujemy: 

MCER to nie tylko największy obiekt edukacyjno-rekreacyjny w Markach zarządzany przez 
Spółkę - Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. W kompleksie MCER oferujemy edukację, 
rekreację, atrakcje kulturalne i sportowe dla wszystkich mieszkańców Marek i okolic. 

Funkcję Dyrektora Zarządzającego pełni Katarzyna Bielska. 

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne to kompleks rekreacyjno-

edukacyjny, w którym znajdują się: 

• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota”, która od 1962 roku do 

momentu wybudowania MCER funkcjonowała przy ul. Dużej w Markach. 
• Pływalnia z basenem sportowym, basenem rekreacyjnym, brodzikiem dla dzieci, 

zjeżdżalnią, jaccuzzi oraz Strefą SPA (grotą solną i śnieżną i 3 saunami). 

• Scena MCER z widownią dla 350 widzów, na której odbywają się koncerty, spektakle 
teatralne, projekcje filmowe, kabarety, stand up’y, pokazy i gale. 

• Hala sportowa dedykowana do rozgrywania zawodów wszystkich drużynowych 
dyscyplin sportowych, tj. piłki ręcznej, koszykówki, piłki nożnej halowej, siatkówki, 
badmintona oraz tenisa stołowego z trybunami stałymi i składanymi na ponad 700 

miejsc. 
• Zewnętrzna infrastruktura sportowa: pełnowymiarowy stadion piłkarski z syntetyczną 

nawierzchnią trawiastą z bieżnią i stadionem lekkoatletycznym oraz boisko 

wielofunkcyjne. 

• Miasteczko ruchu drogowego. 

• Biblioteka publiczna. 

 

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne zajmuje się: 

• Administrowaniem i wynajmem hali i sal sportowych, sali widowiskowej i 

zewnętrznej infrastruktury sportowej podmiotom zewnętrznym, które realizują ofertę 
sportową, kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną dla mieszkańców Marek. 

• Organizacją zajęć nauki pływania i aqua aerobiku na pływalni MCER. 

• Promocją kultury, sportu i edukacji  
• Współpracą z Gminą Miastem Marki i lokalnymi jednostkami miejskimi w zakresie 

bieżącej działalności. 
 

Jak się skontaktować z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o.: 

adres: Ulica Wspólna 40-42, 05-270 Marki 

tel. 22 100 23 41 

e-mail: mcer@mcer.pl  

mailto:mcer@mcer.pl


W jakich godzinach pracujemy: 

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne czynne jest codziennie od 6.00 do 22.00. 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących 

Aby skutecznie komunikować się z MCER, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą: 

• skontaktować się osobiście i skorzystać na miejscu z usługi tłumacza języka 
migowego online.  

• Skorzystać z pętli indukcyjnej zlokalizowanej w budynku MCER, dzięki czemu osoba 

niesłysząca lub słabo słysząca może porozmawiać z pracownikiem MCER. 

• napisać lub dostarczyć pismo na adres: Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne,  

ulica Wspólna 40-42, 05-270 Marki 

• wysłać e-maila na adres: mcer@mcer.pl  

• skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 100 

23 41. 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych: 

• Kompleks MCER został zaprojektowany jako w pełni dostosowany do potrzeb osób z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności.  Dostęp odbywa się ze strony placu bez barier 
architektonicznych. 

• W pobliżu wejścia do budynku zaprojektowano miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych – odpowiednio oznakowane, o wymiarach zgodnych z warunkami 

technicznymi. 

• Dojście do budynku jest utwardzone. 

• Nawierzchnia placu przed budynkiem nie ma żadnych uskoków, studzienek 
wychodzących ponad powierzchnię placu. 

• Przed budynkiem umiejscowione zostały miejsca odpoczynku w przestrzeni placu 

(ławki). 
• Budynek został wyposażony w dźwigi umożliwiające dostęp do wszystkich 

kondygnacji użytkowych. Dźwigi posiadają parametry umożliwiające korzystanie 
przez osoby na wózkach inwalidzkich.  

• Na kondygnacjach użytkowych zlokalizowano toalety dla osób niepełnosprawnych o 
odpowiednich parametrach i wyposażeniu.  
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