SZLAK NIEBIESKI  długość -  24,5km
Szlak rozpoczyna się przy Urzędzie Miasta Gminy w Markach, przy ul. Piłsudskiego i  biegnie ku pd. ok. 50 m po czym skręca w prawo ku zach. w ul. ks. bpa Bandurskiego (d. W Piastowska) o nawierzchni asfaltowej. Tą ulicą biegnie ok. 1.5 km i skręca w lewo do cmentarza parafialnego oraz ulicą okrążającą cmentarz po lewej stronie, skręca w prawo w W. Kroczewską, wzdłuż ściany lasu (ok 1,3 km) biegnie do ul. Spacerowej o nawierzchni gruntowej, którą ok.900m prosto po czym w lewo, leśną drogą jezdną i po 1,1km spotyka biegnący poprzeczną drogą zielony szlak pieszy. Przekraczamy tę drogę i po 440 m skręcamy w lewo w drogę leśną, którą po 260 m ponownie dojeżdżamy do drogi z zielonym szlakiem pieszym Od tej pory zielony szlak pieszy będzie nam towarzyszył aż do gajówki Zamostki Wólczyńskie. Tą drogą razem z zielonym szlakiem pieszym jedziemy ku zach. okrążając z lewej Rezerwat „Łęgi Czarnej Strugi”. Wąską i trochę nie wygodną ścieżką leśną, biegnącą granicą rezerwatu, po 785 m skręcamy w prawo ku pln., nadal granicą rezerwatu. Za rezerwatem drogą gruntową o znacznie lepszej nawierzchni, po ok. 220 m skręcamy w lewo, również w gruntową drogę jezdną o twardej nawierzchni Tą drogą jedziemy 175 m skręcamy w prawo oraz po 50 m opuszczamy tą wygodną drogę w lewo-skos ścieżką przez las, dojeżdżamy po ok. 200 m do skrzyżowania dróg leśnych. Skręcamy w prawo ku płn-wsch. w leśną drogę jezdną, którą razem z zielonym szlakiem pieszym po 350 m przekraczamy drogę powiatową Nr 632 i przez Rezerwat Leśny Puszcza Słupecka jedziemy ku płn-wsch. leśną drogą jezdną. Po ok 970 m dojeżdżamy do leśnej drogi brukowanej, w którą skręcamy w prawo, nadal w kierunku płn-wsch. Po 350 m dojeżdżamy do mostku na Czarnej. Tu spotykamy Nieporęcki Szlak Rowerowy koloru żółtego. Tu możemy również odpocząć nad rzeczką. Po odpoczynku jedziemy nadal drogą brukową ok. 350 m ku płn-wsch. i skręcamy w lewo ku pln. w dość wygodną leśną drogę jezdną prowadzącą przez las łęgowy z przewagą drzew olszowych. Po 1,5 km opuszczamy tę drogę i skręcamy w prawo ku wsch. w trawiastą drogę leśną, którą jedziemy 500 m skręcamy w lewo, w drogę okresowo podmokłą. Podziwiamy grupę pomnikowych dębów rosnących przy naszym szlaku. Po 400 m skręcamy w prawo, w wygodną leśną drogę jezdną po kolejnych 250 m skręcamy jeszcze raz w prawo ku wsch. również w wygodną leśną drogę jezdną. Jedziemy 250 m do skrzyżowania dróg leśnych skręcamy w prawo ku płd w leśną drogę jezdną o dobrej utwardzonej nawierzchni. Od tej po aż do Strugi (ok.4.5 km) szlak rowerowy biegnie razem z czerwonym szlakiem pieszym, przez ładny las sosnowy, wygodnymi leśnymi drogami jezdnymi. Po przejechaniu 2,2 km po lewej stronie szlaku spotkamy grupę pomnikowych "Dębów Gajowego". Za grupą dębów, po pokonaniu 750 m skręcamy razem z czerwonym szlakiem pieszym ku pd-zach. Szlak czerwony po 400 m skręca w lewo, natomiast szlak rowerowy biegnie prosto leśną drogą jezdną do Gajówki Struga, a następnie do pętli autobusowej 718 w Czarnej Strudze. Przejeżdża przez pętlę autobusową kieruje się ku płd. w ul. Spacerową, o nawierzchni żwirowej utwardzonej, biegnącą wzdłuż ściany lasu. Ulicą Spacerową ku płd. szlak biegnie ok. 1 km. następnie skręca w lewo w ul. Krasińskiego, o nawierzchni gruntowej utwardzonej, którą biegnie do końca i po 1,3 km skręca w lewo w W. Grunwaldzką. Po 120 m z ul. Grunwaldzkiej, przy domu Nr 26 skręca w prawo ścieżką przez teren parkowy i glinianki biegnie 700 m w kierunku pd-zach. wydeptaną szeroką gruntową ścieżką do ul. Parkowej, w którą skręca w lewo ku płd. Ul. Parkową dojeżdżamy po ok- 500 m do ul. Słonecznej i skręcamy w nią w lewo, ku wsch. Ul. Słoneczną po 350 m dojeżdżamy do ul. Marszałka J. Piłsudskiego, skręcamy w prawo i boczną drogą manewrową oraz ścieżką rowerową po kolejnych 350 m dojeżdżamy do Urzędu Miasta i Gminy Marki, gdzie jest koniec/początek szlaku rowerowego.


SZLAK ZIELONY długość - 20km
Szlak rozpoczyna się vis a vis Urzędu Miasta i Gminy Marki. Drogowskaz pokazuje kierunek przebiegu szlaku. Szlak biegnie przez park ku wsch. do ul. gen. Zajączka i następnie w prawo ul. gen. Zajączka przez skrzyżowanie do końca tej ulicy i następnie w lewo ulicą Lisa-Kuli. Po lewej stronie mijamy czynną cegielnię. Na zakręcie w lewo ulicą Wronią o nawierzchni gruntowej utwardzonej, do widocznego lasu. Rozwidlenie dróg, szlak prawą drogą i na kolejnym rozwidleniu również prawą drogą. Skrzyżowanie z ul Ceglaną, w prawo ok.200 m do poprzecznej ul. Mazurskiej którą przekraczamy po pasach dla pieszych i skręcamy w lewo w ul. Mazurską o nawierzchni asfaltowej. Jedziemy prosto do głównej drogi przekraczając ją na światłach i ul. Powstańców Warszawy jedziemy prosto (ok. 60 m) a następnie skręcamy w lewo w ul. Dąbrowskiego, którą jedziemy ok 200 m do lasu. Przy lesie skręcamy wprawo w ul. Długą. Po ok. 200 m przy u Długiej 13 skręcamy w lewo w las i ścieżką wzdłuż kanału po jego prawej stronie. Po lewej stronie kanału biegnie pieszy szlak koloru czerwonego. Przy końcu kanału oba szlaki spotykają się i razem biegną wspólną ścieżką, przekraczając szosę o małym ruchu samochodowym i dalej zgodnie z przebiegiem pieszego szlaku koloru czerwonego, pasem przeciwpożarowym (trochę niewygodnym po ostatnim zruszeniu nawierzchni). Następnie leśnymi drogami jezdnymi przez Horową Górę, wokół Rezerwatu Horowe Bagno, przez Jaworówkę gdzie szlak skręca w prawo do ul. mjr Billa i nią w lewo drogą o nawierzchni asfaltowej do Strugi, gdzie razem ze szlakiem czerwonym przekracza drogę Nr 18 Marki — Radzymin. Następnie przez parking asfaltową drogą biegnie ku zachodowi do Czarnej Strugi. Z Czarnej Strugi obok pętli autobusu linii 718 w ul. Spacerową o nawierzchni żwirowej utwardzonej wzdłuż lasu zabudowy miejskiej biegnie do ul. Krasińskiego w którą skręca w lewo, następnie ul. Grunwaldzka, potem przez park drogą utwardzaną gruntową i dalej ul. Parkowa, Okólną, Mieszka I, Rejtana do UM Marki, gdzie jest koniec szlaku.

SZLAK CZARNY  długość - 10km
Rowerowy „Szlak Pamięci Narodowej w Markach" 
Początek szlaku przy AI. Józefa Piłsudskiego róg ul Jana Ignacego Paderewskiego przy pomniku upamiętniającym zamordowanych przez hitlerowców 10 mieszkańców Marek w dniu 16.10.1942r. Szlak biegnie ul. Jana Ignacego Paderewskiego, o nawierzchni asfaltowej, ku wschodowi Przy posesji Nr 16 skręca w lewo w ul. Marii Rodziewiczówny, o nawierzchni asfaltowej i po około 100 m skręca w prawo w ul. Fabryczną i zaraz w lewo w ul. Lotników o nawierzchni z trylinki. Dalej biegnie półkolem w prawo ul. Braci Brigsów, o nawierzchni gruntowo-żwirowej około 500 m do ul Ząbkowskiej o nawierzchni asfaltowej i skręca w nią w lewo, ku północy (przed widocznym kominem cegielni). Ulicą Ząbkowską przez most na rzece Długiej do końca ulicy, po czym skręca w prawo ku wschodowi w ul. Lisa-Kuli i biegnie nią razem ze szlakiem koloru zielonego. Po ok.50 m skręca w lewo w ul. Wilczą o nawierzchni asfaltowej. Po prawej stronic widoczne są kominy cegielni. Od cegielni drogą o nawierzchni gruntowej utwardzonej, z początku trochę wyboistą, dalej wyrównaną. Po ok 300 m droga wchodzi w las. Prosto tą leśną drogą jezdną przez las ku wsch. Po około 750 m, szlak doprowadza do pomnika upamiętniającego rozstrzelanych przez hitlerowców w dniu 30 lipca 1944 r. 60-ciu Polaków, mieszkańców Marek. Pustelnika i Zielonki. Pomnik stanowi głaz narzutowy z umieszczoną na nim tablicą informującą o rozstrzelaniu Polaków przez hitlerowców. Przy pomniku na metalowej oszklonej ramie, na biało-czerwonym tle umieszczone są nazwiska pomordowanych i kotwica z literą „P” — znak Polski Walczącej. Od pomnika biegnie w prawo-skos chodnik z kostki brukowej do krzyża betonowego w ogrodzeniu metalowym. Szlak biegnie drogą wokół pomnika, następnie chodnikiem w dół do krzyża i za krzyżem prosto drogą leśną przez las ku zach. do ul. Letniskowej. Ulicą Letniskową szlak prowadzi dalej przez skrzyżowanie z ul. Czereśniowa, następnie przez skrzyżowanie z ul. Ceglaną. Za tym skrzyżowaniem skręca w prawo, w drogę o nawierzchni gruntowej - utwardzonej. Po 30 m za kolejnym skrzyżowaniem drogą w lewo o nawierzchni gruntowej, w kierunku widocznego komina cegielni. Dalej pomiędzy budynkami 85 i 81 przy ul. Lisa-Kuli. Za posesją Nr 81 przy ul. Lisa-Kuli w lewo i ulicą Lisa-Kuli o nawierzchni asfaltowej biegnie prosto aż do Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie jest koniec szlaku.


