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Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (MCER)
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, czyli w skrócie MCER znajduje się przy Ulicy
Wspólnej 40-42 w Markach. Kompleks MCER to dwa budynki:
1. Budynek A czyli budynek edukacyjny. Tu mieści się Szkoła Podstawowa nr 4 oraz
Biblioteka Publiczna.
Budynek ma dwa wejścia od ulicy Wspólnej 42: jedno jest od strony parkingu i prowadzi do
Biblioteki Publicznej.
Drugie wejście jest na wprost od dziedzińca głównego, tym wejściem wchodzą uczniowie i
nauczyciele do szkoły.

To jest Budynek A:

Po lewej stronie widać podświetlone wejście do Biblioteki Publicznej

Widok od strony ulicy Wspólnej na wejście do Biblioteki Publicznej i w oddali na budynek B

Na tym zdjęciu widać wejście do szkoły podstawowej od strony dziedzińca

Korytarz na parterze Szkoły Podstawowej

Biblioteka Publiczna

2. Budynek B czyli budynek rekreacyjny.
To jest budynek B:

Budynek B Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego widok od ulicy Wspólnej i wejście główne

Tutaj znajduje się basen, sala koncertowa, hala sportowa, dwie sale gimnastyczne oraz biuro.
W biurze pracuje Dyrektor Zarządzająca oraz pracownicy.

Budynek ma jedno wejście na wprost od dziedzińca głównego, zlokalizowanego od ulicy
Wspólnej.

Wejście główne do budynku MCER

MCER jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i dla mam z
dziećmi. Przed budynkami można odpocząć na ławkach.

Dziedziniec z ławkami do wypoczynku

Pomiędzy budynkiem A i B jest przejście do stadionu piłkarskiego i boisk na świeżym
powietrzu.

Widok ze strony dziedzińca na łącznik pod którym jest przejście na boiska

Widok na trybuny stadionu piłkarskiego za budynkiem A

Widok z lotu ptaka na boisko do gier zespołowych i trybuny stadionu piłkarskiego na tyłach budynku B

Dyrekcja MCER
Dyrektor Zarządzająca kieruje Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym i
pracownikami, którzy w nim pracują. Dyrektor Zarządzającą jest pani Katarzyna Bielska.

Katarzyna Bielska Dyrektor Zarządzająca MCER

Pani Dyrektor w pracy pomagają pracownicy. A jej pracę nadzoruje pan Prezes spółki
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., która jest właścicielem MCER.

Piotr Grubek Prezes Mareckich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.

Prezes, Dyrektor Zarządzająca MCER oraz pracownicy

Czym zajmuje się Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne?
MCER to budynek w którym znajdują się atrakcje sportowe i kulturalne.

Jest tu basen dla dzieci i dorosłych ze zjeżdżalnią, brodzikiem i atrakcjami dla najmłodszych.
Na basenie można korzystać z jacuzzi, sauny suchej, mokrej i parowej, z groty śnieżnej i
groty solnej.
Na basenie można nauczyć się pływać lub przyjść na zajęcia aqua aerobiku. Zapisy i zakup
karnetów na pływalni możesz dokonać w Kasach MCER.

Widok na Kasy MCER

Na zdjęciu widać basen sportowy

Zdjęcie z widokiem na jacuzzi, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią i brodzik dla dzieci

Oprócz basenu jest tu też sala widowiskowa. Na scenie można obejrzeć przedstawienia,
kabarety i pokazy filmowe dla dzieci i dorosłych. Często odbywają się na niej koncerty
znanych artystów.

Na zdjęciu widok od strony widowni na scenę sali widowiskowej

Bilety na koncerty, przedstawienia i kabarety można kupić w Kasach MCER.

Widok na Kasy MCER

W salach sportowych odbywają się zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. Można przyjść na
gimnastykę, karate, judo, akrobatykę lub taniec. W hali sportowej można pograć w piłkę
ręczną lub przyjść na zajęcia koszykówki, badmintona lub siatkówki.

Widok na halę sportową

Widok na salę gimnastyczną, w której są zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych

Wokół obu budynków na świeżym powietrzu znajduje się także stadion piłkarski i boisko do
gry w siatkówkę lub koszykówkę, plac zabaw dla dzieci i miasteczko ruchu drogowego z
sygnalizacją świetlną, na którym można poćwiczyć jazdę na rowerze zgodnie z zasadami
ruchu drogowego.
To jedyne miejsce w Markach, gdzie każdy spędzi czas tak, jak lubi.
A to widok z góry na cały kompleks MCER.

Widok z góry na Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, parking i stadion piłkarski

Widok z góry na Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, parking, stadion piłkarski

Kontakt z MCER
MCER czynne jest codziennie w godzinach 6.00-22.00.
Jeśli chcesz zakupić bilety na koncert, przedstawienie i kabaret albo potrzebujesz informacji o
tym, jak zapisać się na zajęcia pływania lub aerobiku w wodzie, zadzwoń do Kas MCER na
numer 22 100 23 41.
Do Kas MCER możesz wysłać też mail na adres: kasy@mcer.pl.
W każdej innej sprawie możesz wysłać mail na adres: mcer@mcer.pl.

Można też wysłać list na adres:
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne
Ul. Wspólna 40-42
05-270 Marki
Możesz zostawić pismo lub list w okienku u pracownika portierni, która znajduje się na
parterze po prawej stronie od wejścia głównego.

Widok po wejściu do budynku na portiernię

Albo przynieść list lub pismo do recepcji Mareckich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.,
która jest właścicielem MCER.
Po wejściu do budynku trzeba skręcić lewo i schodami wejść na pierwsze piętro.

Widok na korytarz i schody

Po wejściu na pierwsze piętro na wprost znajduje się biuro MCER i MIM

Po wejściu do biura znajduje się recepcja. Recepcja to biuro, w którym można zostawić pisma
i dokumenty.

Widok po wejściu do biura MIM – recepcja

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikiem MCER przez
wideotłumacza.
Osoba niedosłysząca lub głucha musi mieć dostęp do Internetu i kamerę w swoim
komputerze, telefonie lub tablecie. Wystarczy, że wejdzie na stronę internetową www.mcer.pl.
Jeśli jesteś w urzędzie to szukaj specjalnego oznaczenia piktogramem (to znaczek graficzny,
który ułatwia komunikację) – oznacza on, że to w tym miejscu będziesz mógł skorzystać z
pomocy tłumacza języka migowego online.

Piktogram oznaczający usługę tłumacza języka migowego, dwie dłonie w geście migania.

Jak trafić do MCER?
Wchodzisz wejściem głównym od strony dużego placu przed budynkiem.

Widok wejścia do budynku Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego (MCER)

Gdy wejdziesz do budynku, po prawej stronie zobaczysz portiernię, czyli miejsce, gdzie
pracuje portier.

Widok po wejściu do budynku na portiernię, za oknem portierni znajduje się winda, a za windą po lewej stronie
schody na pierwsze piętro.

Jeśli przyjdziesz na zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, po wejściu do budynku skręć w
prawo. Na końcu korytarza znajdują się 2 sale sportowe – fitness i sala sportów walki.

Widok na korytarz prowadzący do sal sportowych

Zanim wejdziesz na salę widowiskową, sportową lub pływalnię, trzeba zostawić kurtkę w
szatni. Przed skorzystaniem z basenu trzeba również zmienić obuwie na klapki basenowe. To
także można zrobić w szatni, która znajduje się na wprost od wejścia do MCER.

Widok na szatnię na parterze od strony wejścia do budynku

Po prawej stronie między szatnią a schodami znajduje się wejście na Halę Sportową.

Widok z korytarza na wejście do hali sportowej i schody prowadzące na piętro, gdzie jest basen i sala
widowiskowa

Basen i sala widowiskowa jest na pierwszym piętrze.
Winda znajduje się za oknem portierni. To te białe drzwi:

Jeśli wolisz, zamiast wjechać windą na piętro pierwsze, możesz wejść schodami.
Schody widać po lewej stronie za windą z białymi drzwiami. To te schody z granatową
ścianą.

Parter - widok na szatnię i schody prowadzące na pierwsze piętro

Na pierwszym piętrze na wprost jest sala widowiskowa czyli Scena MCER.
Po prawej stronie po przejściu przez szklane drzwi znajduje się pływalnia oraz kasy.

Piętro pierwsze i widok na wejście do sali widowiskowej i pływalnię

Widok na kasy MCER

Toalety dla osób niepełnosprawnych
W budynku znajdują się toalety dla OzN:
• na parterze w głównym korytarzu, po lewej stronie od szatni:

Korytarz główny na parterze, widok na szatnię

Toaleta dla OzN

I w przebieralni basenowej, gdzie mamy z małymi dziećmi mają możliwość skorzystania z
przewijaka dla dzieci

Widok na przebieralnie basenowe

Łazienka dla OzN

Jeśli przyjedziesz do nas autem
zaparkuj na parkingu od Ulicy Wspólnej na specjalnie oznaczonym miejscu.
Cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych znajdują się po lewej stronie obok budynku
szkoły podstawowej i stadionu.

Miejsca parkingowe dla OzN
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Załączniki:
Tekst łatwy do czytania – w wersji PDF.

