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Jest to spontaniczny przejazd rowerzystów. Przejazd, 
którego si³a tkwi w iloœci, przez co NASZE sprawy nie s¹ 
spychane na margines, jak to siê dzieje w przypadku jednostki.
Dziêki iloœci, zostaje zwrócona uwaga na problem rowerzystów w 
mieœcie, którzy codziennie ryzykuj¹ ¿ycie przeciskaj¹c siê przez 
zat³oczone ulice.

Dziêki iloœci, to kierowcy blachosmrodów musza 
dostosowaæ siê do rowerzystów, a nie na odwrót.

Dziêki iloœci, w³adze musza, wczeœniej czy póŸniej 
ustosunkowaæ siê do naszych racji.

Je¿eli jednak masz to wszystko w przys³owiowych 
czterech literach, ale lubisz jeŸdziæ, masa tez jest dla Ciebie, 
nigdzie indziej nie spotkasz tylu ludzi podzielaj¹cych Twoja 
pasje.

Najlepszym przyk³adem jest Warszawska Masa 
Krytyczna, która to z przejazdu kilku zapaleñców w 1998 r, 
przerodzi³a siê w potê¿ny happening gromadz¹cy ponad 1000 
osób i ci¹gle rosn¹cy w sile, czego i nam ¿yczê! :)

Nudzisz siê? Lubisz jeŸdziæ na rowerze? 
Chcesz poznaæ nowych, ciekawych ludzi? Zrobiæ coœ dla siebie i miasta? 

PrzyjedŸ na OTWOCK¥ MASÊ KRYTYCZN¥.

Co to jest rowerowa masa krytyczna? 
Po co jest? Do czego s³u¿y?

Otwocka Masa Krytyczna

Otwocka masa ma ju¿ prawie pó³ roku. Spotykamy siê 

w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca w parku 
miejskim, o godzinie 15.00 

za ka¿dym razem z nadziej¹ ¿e przekroczymy rekordowa listopadowa iloœæ: 
70 uczestników. 

Je¿eli chcesz poczytaæ o tym co siê dzia³o, b¹dŸ dopiero siê 
wydarzy, zajrzyj na stronê Otwockiego Portalu Rowerowego  

 która skupia miejscow¹ spo³ecznoœæ rowerow¹. 
Poza samymi informacjami na temat masy, znajdziesz tam relacje z 

innych imprez, zawodów, wypraw, spotkañ, opisy ciekawych miejsc, czy 
te¿ forum na którym mo¿esz wymieniæ siê swoimi pomys³ami, poradziæ w 
kwestiach technicznych lub po prostu umówiæ siê na rowerowa 
przeja¿d¿kê. 

Do zobaczenia na kolejnej masie! Rozgl¹daj siê za informacjami, podziel 
siê nimi ze znajomymi, razem przyjedŸcie!
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