


       Od kiedy Zielona Lipa robi maraton MTB, w Lipnie na rower wsiadł nawet burmistrz. Gdy posiada
się takie trasy rowerowe dookoła miasta, wstyd mieszkać w Lipnie i nie mieć roweru
górskiego. Dla nas, organizatorów - nasz Maraton to powód do dumy – promujemy nasze miasto                       
i cały rejon praktycznie w całej Polsce. Wiele osób, które przyjeżdża na maraton z odległych
miejsc naszego kraju, poznaje Lipno właśnie dzięki tej imprezie. Sama organizacja jest dla nas
dużym przedsięwzięciem, ale zadowolenie uczestników maratonu, Wasze uśmiechy, a także
zmęczone, spocone twarze, gdy wjeżdżacie na metę – największą nagrodą.
    Ciekawostką, a zarazem smaczkiem podczas maratonu, jest możliwość przejazdu przez jedyną 
w Polsce krytą halę motocrossową. Zarówno ten element, jak i fragment odkrytego toru zewnetrznego, to 
cześć naszej trasy maratonu.
    Czerwiec to dobry miesiąc na sportową rywalizację. Jeśli chcesz się pościgać i zmęczyć, albo
po prostu spędzić aktywnie czerwcową niedzielę, zapraszamy do nas. Zabierz rodzinę – nie
będziecie się nudzić.
Zapraszamy 11 czerwca.  Więcej info: www.zielonalipa.pl

Kiedy grupa rowerowych aktywistów ze 
stowarzyszenia Zielona Lipa, rozpoczynała 
swoją przygodę z organizacją maratonu, 
nikt nie spodziewał się, że potoczy się to aż 
tak daleko… 
W tym roku pojedziemy po raz czwarty. Gdy 
organizowaliśmy pierwszy, czy drugi mara-
ton, nie spodziewaliśmy się, że echa naszych 
tras, naszych krajobrazów no i tego, że jeste-
śmy dobrymi organizatorami i umiemy 
zaplanować dobrą, sportową imprezę, będą 
się odbijać w całej Polsce. Bo co ciekawego 
może być w pozornie płaskich i wydających 
się nudnymi, rejonach centralnej Polski? Co 
ciekawego może się kryć w lasach położo-
nych pomiędzy Lipnem, Toruniem i w pobli-
żu DK10? A jednak sporo.
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RELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI:  https://www.youtube.com/watch?v=_Y5OTIQlRdc&t=6s



https://www.alltrails.com/explore/map/map-5e7d001--59




