
 

 
Tomasz Marosz  

i jego dzieło—oryginalny 
rower „trike bike”  

 Jak zrodził się projekt? 
 Zaczęło się, jak to bywa u chłopco w, 
faceto w, męz czyzn -zainteresowanie  czte-
rema ko łkami.  Pierwsze samochody, 
pierwsze wyjazdy na rajdy, wys cigi. 
Jak w kaz dej dziedzinie są ro z ne klasy/grupy. Zacząłem interesowac  się driftem. 
Osobą, kto ra zainspirowała mnie do tego sportu, był Maciej Polody, jez dz ący autem 
Nissan 200SX. Wszystko było pięknie do czasu gdy us wiadomiłem sobie, z e zbyt 
wczes nie na profesjonalne jez dz enie autem i driftowanie. Chcąc zaspokoic  swoją 
potrzebę poczucia "latania bokiem" narodził się projekt roweru do driftu czyli TRI-
KE BIKE. Oglądałem filmiki i instrukcje stworzenia takiego roweru. 
 Stworzenie - spełnienie jednego z marzeń 
W całym procesie pomagał mi tata. Zebrałem wszystkie potrzebne częs ci, projekty 
(długos ci elemento w, kąty gięcia). W garaz u/warsztacie, kto ry jest prawie jak dru-
gi dom, zabralis my się do pracy, kto ra trwała około 2-uch miesięcy. W pracę włoz y-
łem duz o serca, czasu i nerwo w—w kon cu ukon czylis my projekt. Największy pro-
blem był z napędem bez łan cucha. Duz o pracy kosztowało nas ro wniez  spawanie, 
ciecie, gięcie ramy pod projekt aby wszystkie długos ci i kąty były zgodne a pojazd 
wygodny dla osoby go prowadzącej. Hamulec hydrauliczny pozwala na szybkie 
i efektywne hamowanie. Tylne koła pneumatyczne po dwie sztuki na jedną stronę, 
na kto re są nasadzone rury PCV (plastik -to on robi największą robotę, poniewaz  
na asfalcie bardzo się s lizga a wręcz moz na powiedziec , z e "miota nim jak sza-
tan" ;) ). 
 Ciekawostki 
W Polsce drift praktycznie w ogo le nie jest "medialny", bardzo rzadko się o nim 
słyszy. Niestety posiadamy takie a nie inne drogi, czyli dziury i niero wny asfalt co 
nie pozwala na jez dz enie/driftowanie w kaz dym miejscu.  
Obecne rury PCV, kto re posiadam mają w sobie jakąs  odmianę z ywicy co powoduje 
zostawianie białych s lado w na nawierzchni, testowałem takz e pomaran czowe 
standardowe rury. Przeszły test negatywnie—szybko pękają. 
Najlepiej się driftuje na gładkim i prostym (jeszcze lepiej z go rki) asfalcie. 
Spotkanie z policją - sam nie dos wiadczyłem, lecz kolega kto ry pojechał do sklepu 
i owszem. Funkcjonariusz był zainteresowany naszym pojazdem—"pokaz  jak się 
tym jez dzi, jak to jest zbudowane".  
Niestety rury PCV szybko się s cierają, wytrzymałos c  zalez y od rodzaju nawierzchni 
po kto rej jez dzimy. Komplet wystarcza mi na jeden dzien  i jestem zmuszony do 
wymiany. 
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7 listopada klasy 3D, 3F i 3g były na seansie filmu „Bogowie” w kinie Helios w Rzeszo-

wie.  

Film „Bogowie” pokazuje wydarzenia, które obejmują okres zaledwie trzech lat, od 1983 

do 1986 roku. Tylko tyle i aż tyle, gdyż były to bodaj najważniejsze, ale i najtrudniejsze 

momenty w życiu doktora Religi. Czterdziestoletni docent dostaje propozycję poprowa-

dzenia kliniki w Zabrzu. Rozbudzone na stażu w USA marzenia lekarza-idealisty o pio-

nierskich w Polsce przeszczepach serca będą mogły się w końcu zrealizować. Rzeczywi-

stość rzuca mu pod nogi kłody. Kardiochirurg przeżywa kolejne porażki, jednak dzielnie 

stara się dopiąć swojego wielkiego celu. 
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20 listopada – zawody piłki siatkowej chłopco w. Nasza 
szkoła zajęła 1 miejsce wygrywając z I LO. 
 

21 listopada- 79 spotkanie z Janem Pawłem II "Ojczyzna 
S więtos cią". Spotkanie odbyło się w  szkolnej Izbie Patrona. 
 

26 listopada– dyskoteka otrzęsinowa dla klas I i II.  
 

26 listopada-  X powiatowy konkurs  
„ODKRYJ NA NOWO POWIAT DĘBICKI"  
 

27 listopada- odbyło się uroczyste podsumowanie IX Powiato-
wego Konkursu „Cywilizacja miłos ci” organizowanego przez 
Zespo ł Szko ł Ekonomicznych w Dębicy. 
Uczen  naszej szkoły Cezary Zięba z kl. 3D zdobył I nagrodę 
w kategorii „SŁOWO” – poezja. 
 

28 listopada w zajez dzie „Dolina pstrąga’’ w Machowej 
k. Tarnowa uczennice odziez o wki wystąpiły z pokazem 
Księz ycowej Kolekcji Izabeli Ochab z klasy 3 F oraz z ko-
lekcją Awangarda 2014.  
  
 

POLUB NAS NA FACEBOOK’U ! 

Stowarzyszenie Absolwentów 
i Przyjaciół ZSZ Nr1  
w Dębicy "Szansa" 

 

   11 listopada Narodowe  Święto 

Niepodległości – polskie święto pań-

stwowe obchodzone dla upamiętnienia 
odzyskania 
przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku , po 
123 latach zaborów.  
Przedstawiciele  naszej szkoły 
brali udział w miejskich obcho-
dach tego święta na  dębickim 
rynku. 

3 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
mamy przyjemność życzyć 

całej SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI  
spokojnych, śnieżnych, 

niezwykle rodzinnych i ciepłych 
świątecznych dni 

oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku 

Redakcja Wtyczki 

I mamy grudzien ....S więta tuz , tuz ...Szkoda tylko, z e  s niegu brak. Wszyscy 
z niecierpliwos cią wyglądają  s w. Mikołaja, panie krzątają się przygotowując 
i dekorując domy na S więta, przeglądają poradniki z przepisami … , panowie 
planują zakup karpia i choinki... 

Boże Narodzenie tuż, tuż…. 


