
Miejski Klub Sportowy Marcovia-Marki 

Czym się zajmujemy: 

MKS Marcovia-Marki jest największym klubem sportowym w mieście Marki. W klubie 

szkoli się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów ponad 300 dzieci skupionych w 11 
rocznikach w drużynach piłki nożnej oraz 100 dzieci w drużynach piłki ręcznej, sekcji 

lekkoatletycznej i cheerleadingu. Klub sportowy jest częścią Mareckich Inwestycji Miejskich 

Sp. z o.o. 

Funkcję Dyrektora ds. Sportu w MKS Marcovia-Marki pełni Maciej Goławski. 

Kierownik klubu jest Konrad Król. 

MKS Marcovia-Marki zajmuje się: 

• organizacją i szkoleniem grup dziecięcych i młodzieżowych w 4 sekcjach sportowych: 

piłce nożnej, piłce ręcznej, lekkoatletyce i cheerleadingu. 
• organizacją występów drużyny seniorów piłki nożnej w IV lidze mazowieckiej i 

drużyny seniorek piłki ręcznej w II lidze mazowieckiej, 
• organizacją i uczestnictwem w rozgrywkach sportowych w kraju, 

• promocją sportu poprzez organizację i uczestnictwo zawodników w lokalnych 
sportowych imprezach miejskich. 

Jak się skontaktować z MKS Marcovia-Marki: 

adres: Ulica Wspólna 12, 05-270 Marki 

tel. 603 316 879 

e-mail: biuro@marcovia-marki.pl  

W jakich godzinach pracujemy: 

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne czynne jest codziennie od 8.00-18.00. 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących 

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

• napisać lub dostarczyć pismo na adres klubu: MKS Marcovia-Marki, ulica Wspólna 
12, 05-270 Marki 

• wysłać e-maila na adres: biuro@marcovia-marki.pl  

• skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 603 

316 879. 
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Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych: 

• Budynek Klubu nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.  
• Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. posiadając umowę dzierżawy z 

Gminą Miasto Marki nie jest stroną w realizacji jakichkolwiek zmian 

architektonicznych oraz prac budowlanych w zakresie dostosowania obiektu dla osób 
niepełnosprawnych. 

• Budynek nie posiada windy, podjazdu oraz miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. 

• Dojście do budynku jest utwardzone  
• Wokół budynku nie ma chodników 

• Brak oznakowania ciągów pieszo – jezdnych  

• W przestrzeni placu przed budynkiem nie ma zlokalizowanych żadnych miejsc 
odpoczynku (ławek) 

• Brak udogodnień dla osób starszych 

• Brak udogodnień dla rodzin z dziećmi. 

 


