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Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Mareckie Inwestycje Miejskie, czyli w skrócie MIM znajduje się przy Ulicy Wspólnej 40 w 

Markach. 

 

Budynek Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego widok od ulicy Wspólnej 



 

Budynek Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego widok od ulicy Wspólnej 

Tutaj jest budynek Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, w którym znajduje się 

biuro Spółki MIM. W biurze pracuje Prezes oraz pracownicy. 

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

Wspólnej. 

 

Wejście główne do budynku i biura MIM 

Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i dla mam z 

dziećmi. Przed budynkiem można odpocząć na ławkach. 



 

Dziedziniec przed budynkiem z ławkami do wypoczynku 

Biuro MIM znajduje się na pierwszym piętrze obok schodów. 

 

Wejście do biura MIM 

Prezes zarządza spółką i pracownikami, którzy w niej pracują. Prezesem jest pan Piotr 

Grubek. 



 

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

Prezesowi w pracy pomagają dyrektorzy oraz pracownicy spółki. 

 

Prezes i pracownicy MIM 

Czym zajmuje się spółka Mareckie Inwestycje Miejskie? 

Mim zajmuje się projektowaniem, budową i remontowaniem mareckich szkół, przedszkoli i 

boisk. Kontroluje firmy, które budują i remontują miejskie szkoły i przedszkola. 



Dzięki temu dzieci w szkołach i przedszkolach mogą uczyć się w dobrych warunkach. 

 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach 

 

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 w Markach 

MIM zajmuje się też utrzymaniem w dobrym stanie technicznym budynku Mareckiego 

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego (MCER), czyli dba o czystość, remontuje i pilnuje, żeby 

były dobre warunki na pływalni, hali i salach sportowych. Dba o otoczenie i wszystkie boiska 

wokół MCER. 



 

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

Oprócz tego, MIM rozwija sport w Miejskim Klubie Sportowym Marcovia Marki. Dzięki 

temu coraz więcej dzieci i młodzieży trenuje sport: piłkę nożną, piłkę ręczną, lekkoatletykę i 

cheerleading. 

 

Chłopięca drużyna piłkarska MKS Marcovia Marki 

Kontakt z pracownikami MIM 

Zapraszamy do biura MIM od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.  



W soboty i niedziele biuro jest zamknięte. 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 22 100 23 33. 

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

Można też wysłać list na adres: 

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Ul. Wspólna 40 

05-270 Marki 

albo przynieść list lub pismo do recepcji MIM.  

Recepcja to biuro, w którym można zostawić pisma i dokumenty. 

 

Widok po wejściu do biura MIM - recepcja 

Jak trafić do biura MIM? 

Wchodzisz wejściem głównym od strony dużego placu przed budynkiem. 
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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 

Nasze biuro jest na pierwszym piętrze. Na pierwsze piętro możesz wejść schodami, które 

zobaczysz po swojej lewej stronie: 



 

Parter - widok na korytarz i schody prowadzące na pierwsze piętro  

Wejdź po schodach i od razu zobaczysz wejście do biura MIM: 

 

Widok na wejście do biura MIM 

Jeśli wolisz, zamiast wchodzić schodami, możesz wjechać windą na pierwsze piętro.  



Winda znajduje się obok schodów za oknem portierni. To te białe drzwi: 

 

Widok na portiernię i windę w korytarzu głównym na parterze 

 

Widok na drzwi windy zlokalizowanej na parterze 

Windą trzeba wjechać na pierwsze piętro. 

Po wyjściu z windy po lewej stronie zobaczysz długi korytarz. 



 

Widok na korytarz prowadzący do biura MIM 

Na końcu korytarza zobaczysz drzwi do biura MIM. 

 

Widok na wejście do biura MIM 

Po wejściu przez szklane drzwi, znajdziesz się w środku, w recepcji biura MIM. 



 

Widok po wejściu do biura MIM - recepcja 

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

Jeśli chcesz możesz do nas zadzwonić na numer 22 100 23 33. 

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikiem MIM 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.mareckieinwestycje.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. 
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Piktogram oznaczający usługę tłumacza języka migowego, dwie dłonie w geście migania. 

Toalety dla osób niepełnosprawnych 

Specjalna toaleta znajduje się na parterze w głównym korytarzu, po lewej stronie.  

 

Korytarz główny na parterze, widok na szatnię 



 

Łazienka dla OzN  

 

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  



 

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście 
OK 

Załączniki: 

Tekst łatwy do czytania – w wersji PDF. 


