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Miejski Klub Sportowy Marcovia Marki  

Miejski Klub Sportowy Marcovia Marki (w skrócie MKS Marcovia Marki) znajduje się przy 

Ulicy Wspólnej 12 w Markach. 

 

Widok na budynek MKS Marcovia Marki 



 

Wejście do budynku MKS Marcovia Marki 

Tutaj jest budynek MKS Marcovia Marki, w którym znajduje się biuro. W biurze pracują 

pracownicy klubu. 

Budynek ma jedno wejście od strony stadionu. Budynek nie jest w dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych i starszych.  

 

Wejście główne do budynku i biura MKS Marcovia Marki 



 

Teren i droga dojazdowa prowadzący do budynku Akademii Piłkarskiej MKS Marcovia Marki 

Biuro MKS Marcovia Marki znajduje się po lewej stronie na półpiętrze obok schodów. 

 

Wejście do biura Akademii Piłkarskiej MKS Marcovia Marki  

Dyrekcja MKS Marcovia Marki 



Klubem i jego pracownikami kieruje Dyrektor ds. sportu. Dyrektorem ds. sportu jest pan 

Maciej Goławski. 

 

Panu Dyrektorowi w pracy pomagają pracownicy i trenerzy. A jego pracę nadzoruje pan 

Prezes spółki Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., która jest właścicielem Klubu MKS 

Marcovia Marki. 

 

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

Czym zajmuje się Akademia Piłkarska MKS Marcovia Marki?  



MKS Marcovia Marki to klub sportowy, który skupia 4 sekcje: piłkę nożną, piłkę ręczną, 

lekkoatletykę oraz sekcję cheerleadingu. Na obecną chwilę w Klubie szkoli się, pod okiem 

doświadczonych instruktorów, ponad 300 dzieci w 11 rocznikach w drużynach piłki nożnej 

oraz około 100 dzieci w drużynach piłki ręcznej, sekcji lekkoatletycznej i cheerleadingu. 

Kontakt z pracownikami Akademii Piłkarskiej MKS Marcovia Marki 

Zapraszamy do biura MKS Marcovia Marki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 

do 18.00. W soboty i niedziele biuro jest zamknięte. 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 603 316 879 – to 

numer do Sekretariatu. 

Możesz też wysłać e-mail na adres: biuro@marcovia-marki.pl. 

Można też wysłać list na adres: 

Miejski Klub Sportowy Marcovia Marki 

Ul. Wspólna 12 

05-270 Marki 

Albo przynieść list lub pismo do Biura.  

W biurze można zostawić pisma i dokumenty. 

 

Widok wejścia do biura MKS Marcovia Marki 

Jak trafić do biura Akademii Piłkarskiej MKS Marcovia Marki? 

Od ulicy Wspólnej jest brama wjazdowa.  Po prawej stronie znajduje się stadion piłkarski, a 

po lewej stronie za częścią parkingową budynek klubu. 

mailto:%20biuro@marcovia-marki.pl


 

Droga prowadząca do wejścia budynku Akademii Piłkarskiej MKS Marcovia Marki. 

Po wejściu do budynku po lewej stronie znajdują się schody, którym schodzisz w dół.

 

Parter - widok na korytarz i schody prowadzące na niższe piętro do biura MKS Marcovia Marki 

Na końcu korytarza po lewej stronie znajduje się biuro MKS Marcovia Marki. 



 

Widok drzwi do biura Akademii Piłkarskiej MKS Marcovia Marki 

W budynku po prawej i lewej stronie korytarza znajdują się dwie toalety. Toalety nie są dostosowane do OzN. 

 

Toaleta  

Jeśli przyjedziesz do nas autem 

zaparkuj na parkingu za bramą wjazdową, wjeżdżając od Ulicy Wspólnej na teren klubu. 

Miejsca parkingowe znajdują się po lewej stronie obok budynku klubu. Klub nie posiada 

miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Możesz też napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail biuro@marcovia-marki.pl 

Jeśli chcesz możesz do nas zadzwonić na numer 603 316 879.  

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikiem MKS Marcovia 

Marki przez wideotłumacza. 

mailto:%20biuro@marcovia-marki.pl
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Osoba niedosłysząca lub głucha musi mieć dostęp do Internetu i kamerę w swoim 

komputerze, telefonie lub tablecie. Wystarczy, że wejdzie na stronę internetową 

www.marcovia-marki.pl.  

Jeśli jesteś w budynku klubu 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. 
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Załączniki: 

Tekst łatwy do czytania – w wersji PDF. 
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