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Wstęp 
Po kilku miesiącach oczekiwania i ciężkiej 

pracy, mamy zaszczyt powitać was w 

ósmej edycji gazetki PSZ News! W ciągu 

tego kwartału zaszło kilka znaczących 

zmian. Po pierwsze – gazetka przestała być 

miesięcznikiem. PSZ News będzie wyda-

wane w nieregularnych odstępach czasu 

— co dwa lub trzy miesiące. Sądzimy, że 

poprawi to jakość gazetki i nie będziemy w 

przyszłości zmuszeni do robienia krótkich, 

a tym samym nieciekawych prac. Warto 

też wspomnieć o tym, że sponsorem tej 

edycji jest grupa LTV, która przygotowała 

dla was konkurs. Ale dość już o nas! Mamy 

nadzieję, że ta edycja dorówna (lub nawet 

przewyższy) poziomem poprzednie wyda-

nie. Tak samo jak ostatnim razem, prosimy 

o wszelkie komentarze, ponieważ poma-

gają nam one w dopracowaniu naszych 

gazetek oraz pokazują, że chcecie, abyśmy 

robili dalej to, co kochamy! Tak więc nie 

ma co przedłużać, zapraszamy do lektury! 
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Powrót fanpage’a 
Po długiej przerwie, czas na powrót naszego fanpage’a! W 

ostatnich dniach, cała ekipa pracowała nad reaktywacją naszej 

strony internetowej, dostępnej na Facebooku. Zależało nam na 

łatwym i szybkim dostępie do informacji związanych z serwe-

rem. Teraz możesz śledzić różne konkursy, ogłoszenia czy nowo-

ści dodane przez administrację na naszej facebookowej witry-

nie. Wystarczy tylko wpisać w wyszukiwarkę na Facebooku: 

„Polski Serwer Zabawy - pszmta.com”, ewentualnie użyć linku: 

facebook.com/pszmtacom, a następnie zostawić polubienie 

oraz nas zaobserwować. 

~ Młodsza redaktor Klaudia 
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Uwaga! Scamerzy 
Uwaga obywatele PSZMTA! Apelujemy o ostrożność przy poży-

czaniu pieniędzy, pojazdów lub innych dóbr innym graczom. Na 

serwerze dochodzi do wielu przypadków oszustwa, nie oddania 

pożyczonych przedmiotów lub pieniędzy. Jeżeli chcesz komuś 

coś pożyczyć, upewnij się, że jest to osoba zaufana. Administra-

cja nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju straty. Jeżeli 

wymieniasz się pojazdami nie rób tego bezpośrednio, a przy po-

mocy panelu dostępnego w budynku na giełdzie. 

~ Redaktor Person 

Jak sprzedać auto? 
Cześć! Pokazaliśmy już wam jak dobrze kupić używane auto. 

Idąc za ciosem, teraz postaram się wam przedstawić jak dobrze 

auto sprzedać, wycenić oraz jak je zareklamować, aby nie two-

rzyć niepotrzebnego spamu. 

Krok 1. — Wycena pojazdu 

Gdy już klamka zapadła i sprzedaż auta jest nieunikniona, 

pierwszym krokiem w celu (i tu zaznaczam: uczciwego) sprze-

dania auta jest jego wycena. Cena jest zależna od wielu czyn-

ników takich jak: przebieg, lakierowane felgi, kolor szyb, neo-

ny, malowanie, tęczowy lakier oraz rodzaj auta i jego cena na 
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rynku wtórnym. Niekoniecznie pojazd z przebiegiem 50 000 

km musi być o połowę tańsze, chociaż zazwyczaj tak jest. Na-

leży wziąć też pod uwagę id pojazdu – niskie może faktycznie 

zawyżyć wartość auta. 

 

Po pierwsze: sprawdź cenę w salonie, popytaj graczy jaka 

jest jego cena na rynku wtórnym lub sam to zaobserwuj. Co 

ważne, auta z przebiegiem poniżej 1000 km nie mogą być 

wystawione na giełdę. 

 

Po drugie: później do ceny dolicz komponenty tuningowe 

(nie wliczają się do nich wzory felg czy też kolorowe światła). 

 

Po trzecie: oceń wartość pojazdu na podstawie przebiegu. 

Niekoniecznie zakładając neony za 8000$ do pojazdu z prze-

biegiem powyżej 100 tysięcy km możesz sobie dodać cenę 

ów tuningu do ceny auta, bo tak to niestety nie działa. 

 

Po czwarte: do ceny dodaj ewentualne malowania które są 

na nim. Tu musimy się zatrzymać na dłużej. Na serwerze jest 

wiele osób wykonujących malowania na twój pojazd za okre-

śloną kwotę. Przyjmijmy więc, że ów osoba bierze za malo-

wanie około 50 000$. Nie oznacza to, że musisz doliczyć so-

bie do ceny sprzedaży auta tej kwoty. Cena malowania jest za 

usługę, ale nie jest faktyczną kwotą odzwierciedlająca jego 

koszt. Weźmy to pod uwagę, chcąc uczciwie sprzedawać po-

jazd innym graczom. Nie liczmy też majątku za parę naklejek 

losowo rozmieszczonych na pojeździe – szanujmy innych i sie-

bie, nie wystawiajmy tak chamskich ofert. 



 

Krok 2. — Wystawienie auta 

Jeżeli twoje auto spełnia regulamin giełdy, możesz je na nią 

wystawić. Robiąc to polecam osobiście włączyć możliwość 

kupna pojazdu offline, ponieważ wtedy możemy dorzucić pa-

rę tysięcy do ceny auta i osoba szukająca danego pojazdu, 

potrzebująca go na teraz, może dopłacić. Zachowajmy jednak 

umiar. Zazwyczaj ceny podlegają negocjacji, więc jeżeli nie 

chcesz tego robić wystaw pojazd na finalna cenę i włącz moż-

liwość kupna offline. 

Krok 3. — Reklama 

Raz na 20-30 minut możesz napisać na czacie, że posiadasz 

dany pojazd. Oprócz podania przebiegu możesz też wspo-

mnieć o innych danych pojazdu oraz wskazać cenę wraz z in-

formacją czy podlega ona negocjacji. Możesz też zrobić zdję-

cie pojazdu i ów ogłoszenie wystawić na bilbordach lub 

ewentualnie pytać się graczy na PW czy by nie chcieli kupić 

twojego auta. Zachowaj jednak umiar w wiadomościach i nie 

spamuj nimi co chwilę! Nikt nie lubi być zasypywany twoją 

ofertą, a możesz za to nawet dostać karę. 
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Krok 4. — Rozmowa z klientami 

Sprzedając wóz staraj się być kulturalny i miły w stosunku do 

kupującego. Jeżeli będziesz złośliwy i agresywny to klient mo-

że się do ciebie zniechęcić i przestanie być zainteresowany 

twoją ofertą. 
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Krok 5. — Gafy i pomyłki 

Jeżeli pomyliłeś się przy 

wpisywaniu ceny to poin-

formuj o tym gracza i zrób 

screenshot wiadomości na 

chacie. W razie problemów 

z odzyskaniem pieniędzy 

zgłoś się do administracji. Tam na pewno ktoś będzie starał 

się ci pomóc. 

To tyle z poradnika „Mirka handlarza”. Mam nadzieję, że się 

wam przydał i otworzył niektórym oczy na to, że można też za-

robić sprzedając uczciwie auto. 

~ Redaktor Person 

Pijany kierowca 
Pijany kierowca samochodu marki Previon spowodował wypa-

dek, w którym o życie walczy kierowca Blade’a! 
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Do zdarzenia doszło w czwartek 30 stycznia w okolicach straży 

pożarnej San Fierro w godzinach szczytu. Kierowca Previona zje-

chał ze swojego pasa ruchu, wbijając się w Blade z prędkością 

około 50 km/h. Pijany 60-latek, w którym było aż 3.5 promila al-

koholu we krwi, po wyjściu z szoku, usiłował zbiec z miejsca 

zdarzenia, lecz nie zdołał się wydostać z pojazdu. Dzięki szybkiej 

interwencji służb, kierowca został zatrzymany i przewieziony na 

obserwację. 24-latek kierujący Blade nie miał tyle szczęścia. Po 

wyciągnięciu z pojazdu, młody 

mężczyzna nie oddychał, a ra-

townicy nie wyczuli pulsu. Eks-

presowo rozpoczęto resuscyta-

cję. Mężczyznę zawieziono do 

szpitala w stanie krytycznym, 

gdzie walczy o życie. Kierowca 

Previona może usłyszeć zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie 

nietrzeźwości, nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdro-

wiu oraz zagrożenie w ruchu drogowym. Ponadto, podczas 

przesłuchania mężczyzna kilkukrotnie zmieniał zeznania co do 

wypadku i zapierał się że był on trzeźwy. Grozi mu do 15 lat wię-

zienia.  

~ Redaktor Person 
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Serwerowe mapy 
Dwudziesty stycznia. Dzień, jak na ten miesiąc, ciepły i słonecz-

ny. Jasne promienie, wyglądające delikatnie zza chmur, rozświe-

tlały całe San Andreas. Pogoda dopisywała jak nigdy, łagodne 

promyki dodawały uroku, nawet tym najobskurniejszym miej-

scom. 

Opuszczony bunkier znajdujący się w 

okolicy Blueberry Acres, nie chciał dopu-

ścić do siebie nadzwyczajności obecnego 

klimatu i chociaż starał się go odpychać, 

nie udało mu się - blask dotarł nawet 

tam. Stary, niesprawny sprzęt wojskowy, 

zniszczone kanapy i zardzewiałe schody, 

tworzyły razem nurtujący nastrój. Zachęcały do dłuższego na-

mysłu, wręcz zapraszały do odkrywania historii z nimi związa-

nej. 

Największą uwagę zwrócili-

śmy jednak na piękno pod-

ziemnego miasta, ukrytego 

dużą ilością kamieni i drzew, 

znajdującego się w Flint Co-

unty. Mimo skrytości i odpy-

chającej atmosfery, pobyt w 

tej przestrzeni powodował 

dreszcze na ciele. Pasma światła dyskretnie przeciskały się przez 

szczeliny kamieni i chociaż była ich niewielka ilość, oświetliły ca-

łe miasteczko. Woda w fontannie, choć nie najczystsza, subtel-

nie 
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nie pobłyskiwała, a budynki wokół niej, doznały wyraźnego i 

mocnego odcienia. Nawet strefa uboższych posiadała swój 

urok. Wszystko wyglądało tak jak z bajek dla dzieci - intrygująco.  

Wieczorem, gdy słońce 

schowało się za linią 

oceanu, a na niebie po-

woli ukazywał się księ-

życ, udaliśmy się na spa-

cer do Glen Parku. Latar-

nie, rozświetlające par-

kowe uliczki, odbijały się 

w stawie i chociaż pora 

była późna, fontanny nadal wypuszczały z siebie strumyk wody. 

Zima tutaj nie istniała, a roślinność wyglądała przepięknie.  

Na sam koniec dnia udaliśmy się na górę North Rock, która zo-

stała ozdobiona tak, aby stworzyć romantyczny nastrój. Widok 

na miasto sprawiał ogromne wrażenie. Lampiony i kwiaty budo-

wały czułą atmosferę, a ognisko dodawało ciepła.  

 

To był kolejny z cudownych dni w San Andreas. A te miejsca? 

Zostaną na zawsze w naszej pamięci.  

~ Młodsza redaktor Klaudia 
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Nowości 

Dashboard 
Dodano dashboard, czyli dru-

gi, zaraz po F1, panel serwera. 

Znajduje się w nim sześć zakła-

dek, w których można spraw-

dzić swoje statystyki, zmienić 

ustawienia, przeczytać powia-

domienia czy odebrać nagrody. Aby uruchomić dashboard wy-

starczy kliknąć F3. 

Naklejki 
W wybranych pojazdach prywatnych została dodana możliwość 

montażu naklejenia. Edytor naklejek znajduje się w garażu obok 

warsztatu SF. Każda naklejka ma swoją cenę oraz wymagania. 

Ponadto, administracja przygotowuje naklejki dostępne wyłącz-

nie dla graczy VIP. 



 

Praca złodzieja 
W opuszczonym mieście (ikona czaszki) wprowadzo-

no możliwość okradania bogatych mieszkańców w 

celu pomocy ubogim. Wystarczy znaleźć odpowied-

nią osobę, a następnie postępować według instruk-

cji. 

Nowe kasyno 
Do kasyna dodano dwie nowe aktywności. Gracze mogą teraz 

zagrać między sobą w kostkę, dzięki komendzie /kostka, lub wy-

próbować Blackjacka. 

Tęczowe lampy 
W warsztacie dodano możliwość montażu 

tęczowych lamp. Ponadto, ceny tuningu 

wzrosły o 100%. 

Praca lotnika 
Dodano pracę lotniczą, którą można roz-

począć na lotnisku w Los Santos. Zadaniem 

gracza jest rozpylanie środka odkomarzają-

cego na wybrane punkty. 
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Oprócz powyższych zmian zmieniono również kilka 

mniejszych rzeczy: 
 

- poprawiono drobniejsze błędy, 

- do panelu gracza na panel.pszmta.com dodano statystykę 

przejętych stref przez gangi, 

- gracze z nickami typu #!@ nie mogą już wejść na serwer lub 

zmienić nazwy na takowy, 

- dodano możliwość demontażu kolorowych lamp, felg lub szyb 

przez graczy komendą /v demontaz, 

- zwiększono ceny kupna rangi VIP, 

- dodano komendę /opuscprace - umożliwia ona opuszczenie 

pracy w każdym momencie, 

- do gangów dodano możliwość włączenia bądź wyłączenia sys-

temu friendly-fire. Opcja ta dostępna jest jedynie dla zarządu 

gangu w zakładce ‘Zarząd’, 

- powiększono giełdę w Los Santos, 

- dodano informację dla członków organizacji, kiedy jakiś gracz 

dołączy lub opuści gang, 

- dodano możliwość udostępnienia pojazdu prywatnego kole-

dze/koleżance za pomocą komendy /v udostepnij [nick gracza] 

[czas od 5 do 30 minut], 

- do panelu gracza na panel.pszmta.com dodano konwerter 

map do Lua. 

15 

~ Redaktor naczelny Spc 
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Przyszłe aktualizacje 
Praca grabarza 
Możliwości zarobku nigdy za 

wiele! Jednym z ciekawszych 

zajęć będzie zdecydowanie 

grabarz. Zadaniem gracza 

będzie zabieranie zabitych 

graczy, a następnie przewożenie ich do grobów i przygotowanie 

im odpowiedniego pochówku. 

System poziomów w pracach 
Aby uatrakcyjnić przyszłe harowanie na złodziei z administracji, 

zostanie wprowadzony system poziomów w pracach. Po zdoby-

ciu nowego poziomu zarobki zostają zwiększone, a dodatkowo 

odblokowane zostaną inne bonusy. 

Nowa atrakcja — bomba 
Jeżeli masz dość atrakcji, które polegają 

na zabijaniu siebie nawzajem to mamy 

dla ciebie dobrą wiadomość — teraz 

możesz zabić się samemu! W losowym 

punkcie na mapie podłożona zostanie 

bomba, a zadaniem gracza będzie zna-

lezienie jej, aby ją następnie rozbroić. Nie będzie to jednak takie 

proste, ponieważ czas na to jest ograniczony! 
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Misje COOP 
Dobra wiadomość dla gra-

czy z kolegami! Zbierając 

się w kilka osób, można bę-

dzie w przyszłości wykonać 

ściśle oskryptowaną misję 

COOP. W planach jest przy-

gotowanie kilku różniących 

się od siebie zleceń. 

Boss 
Przeciwnik, na którego siły musi złączyć cały serwer? Już niedłu-

go! Zabicie go nie będzie łatwe, ale nagroda zdecydowanie zre-

kompensuje wysiłek. 

Kino 
Lubisz oglądać Fortnite i 

nie wstydzisz się tego? 

W niedalekiej przyszło-

ści będziesz mógł się 

podzielić się tym z inny-

mi! Na plaży LS wprowadzone zostanie kino, na którym można 

będzie oglądać swoje ulubione filmiki z YouTube'a. 

~ Redaktor naczelny Spc 
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Dagobah 
Mieszkańcy San Fierro donoszą nam, że z wyspy, która leży na  

zachód od miasta, dochodzą dziwne dźwięki. Informatorzy mó-

wią coś o przerośniętej żabie, która przywłaszczyła teren i za-

mieniła kwitnącą lokację w osobiste bagno z jaskinią. Redakcja 

PSZ News postanowiła to oczywiście sprawdzić.  

 

Pierwszą kwestią było wynajęcie łodzi, która nas tam zawiezie; 

dziękujemy w tym momencie supporterowi Sm1le za pomoc, 

bez niego wyprawa skończyłaby się na obrzeżach miasta. 

 

Podróż odbyła się bez większych trudności, 

morze było wyjątkowo łaskawe. Zmartwił 

nas za to fakt, że im bliżej wyspy, tym więk-

sza ciemność otaczała naszą łódź. Nie obyło 

się także bez mgły gęstej jak mleko.  

 

Gdy przybyliśmy do brzegu, pierwszą 

„osobą”, jaką spotkaliśmy, był dziwny, przy-

pominający kubeł śmieci robot. Zanim zdąży-

liśmy się przedstawić, zdążył porazić jednego 

z dziennikarzy wystającą antenką. Wyjątko-

wo nieprzyjemna postać, do końca nie udało 

nam się z nim porozmawiać, gdyż zamiast 

słów używał metalicznych pisków. 

 

Od przyjaciela robota, młodzieńca z przypasaną do pasa latarką,  
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dowiedzieliśmy się, że dobiliśmy do brzegu „planety o nazwie 

Dagobah”. Poinformował nas, że on niestety musi ćwiczyć, aby 

móc obalić tajemnicze Imperium, a rozmawiać powinniśmy z je-

go mistrzem, po czym odskoczył saltem do tyłu, trafiając prosto 

na kłodę opartą  o dwa kamienie. 

 

Jego mistrzem okazała się wspomniana już postać, przedziwne 

to było monstrum. Jeden z naszych dziennikarzy powiedział, że 

może pomóc mu z zagotowaniem herbaty; 

„Nie ma próbowania”. Nigdy nie widzieliśmy 

tak rozsierdzonej żaby. 

 

Mimo wszystko okazała się ona zabawnym 

jegomościem. Nie zdążyliśmy niestety spró-

bować bagiennego naparu, ponieważ mło-

dzieniec z latarką wsiadł do dziwnego samo-

lotu z czterema skrzydłami ułożonymi w lite-

rę X, a następnie krzyknął, że leci pomóc 

księżniczce i przemytnikowi.  
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To dało nam chwilę, na ucieczkę z wyspy. Zostawiliśmy sprzecza-

jących się mieszkańców chatki, a wracając do łodzi, zauważyli-

śmy w wyłomie skalnym jaskinie. Nie jesteśmy wcale zawiedze-

ni, że nie udało się nam jej zwiedzić, biło od tego miejsca coś 

bardzo, bardzo nieprzyjemnego. 

 

Nikomu, poza porażonym prądem dziennikarzem, nic się nie 

stało, ale mieszkańcy Dagobah nie są przykładem idealnego 

zdrowia psychicznego. Ostrzegamy, omijajcie wyspę na zachód 

od San Fierro, a jezeli mieszkacie na wybrzeżu — znajdźcie coś 

innego. Serio. 

~ Redaktor Kyrt 

Wywiad ze Sprite 
Redaktor: Cześć, Sprite. Na początku chcielibyśmy cię lepiej po-

znać. Opowiedz coś o sobie, jakie jest twoje hobby. 

Sprite: Hejka, jestem Kacper, na serwerze znacie mnie z nicku 

Sprite. Obecnie mam 16 lat. Uczęszczam do technikum informa-

tycznego. Lubię słuchać muzyki, a moim hobby jest gra w piłkę 

nożną. 

Redaktor: Więc zacznijmy wywiad od twoich początków. Skąd 

się tu wziąłeś, co robiłeś wcześniej? 

Sprite: Przed dołączeniem na PSZ grałem na dwóch innych ser-

werach.  
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werach. Jeden z nich opierał się na zasadach podobnych co PSZ 

– był freeroamem połączonym z DM. Drugi z nich był serwerem 

mającym kilkanaście różnych trybów gry – po derby aż do stun-

towania pojazdami na specjanych mapach. 

Redaktor: Rozumiem. Niedawno otrzymałeś awans na admini-

stratora. Jak myślisz, co sprawiło, że wybrali właśnie ciebie? 

Sprite: Prawdopodobnie głównym czynnikiem było moje do-

świadczenie na tym stanowisku, ponieważ już wcześniej byłem 

administratorem na PSZ. 

Redaktor: Mhm. Aby tradycji stało się za-

dość, muszę zapytać – skąd ten nick? Jak 

to się stało, że zacząłeś się nim określać? 

Sprite: Dokładnej historii powstania mo-

jego nicku nie pamiętam, ale kojarzę, że 

kiedyś na innym serwerze mignął mi nick 

Fanta. Było to sześć lat temu, przez co 

mój dziesięcioletni umysł uznał, że nie 

mogę być gorszy i też muszę nazywać się 

jak popularny napój, a wybór padł akurat na Sprite, ponieważ 

tamtego dnia koiłem swoje pragnienie właśnie tym napojem. 
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Redaktor: A ekipa? Jak ci się w niej żyje? Czego brakuje, co jest 

nie tak, uchyl rąbka tajemnicy.  

Sprite: Na chwilę obecną nie mam zastrzeżeń co do sytuacji w 

ekipie. Osoby, za którymi nie przepadałem zostały wyrzucone z 

powodu łamania regulaminu lub odeszły. 

Redaktor: Dlaczego nie przepadałeś za niektórymi członkami 

administracji? 

Sprite: Nie przepadałem za niektórymi członkami administracji z 

różnych powodów, jednak najczęściej były to osoby które miały 

po prostu ‘kija w dupie’ przez co obrażały się na wszystkich z 

błahego powodu.  

Redaktor: Jak to jest być mapperem na PSZ. Dobrze? 

Sprite: Owszem, fajnie jest dołożyć swoją cegiełkę do nowo po-

wstającej atrakcji, jednak czasem zdarza się, że ROOT chce abym 

wykonał kolejną mapę, pomimo, że nie skończyłem robić po-

przedniej pracy. 

Redaktor: ROOT często mają dużo więcej spraw na głowie, więc 

zlecają ci rzeczy na zapas. Czy jest jakaś mapa na PSZ, z której je-

steś dumny? 

Sprite: Prawdopodobnie jedyną moją 

pracą z której jestem dumny jest mój 

wymapowany dom, nad którym pra-

ce zacząłem dość spontanicznie, z 

nadmiaru wolnego czasu. Pracowa-

łem nad nim kilka dni, ponieważ 

chciałem, aby każdy szczegół był skończony w 100%. Oczywiście, 

nie obyło się bez kilku wpadek, ale opiszę ich tu, bo nie każdy 

musi 
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musi wiedzieć jakie wpadki mam na myśli. Jest to jedyna praca 

nad którą spędziłem tyle czasu, dlatego wybrałem właśnie tę 

rzecz. 

Redaktor: Jaka jest twoja ulubiona mapa z serwera? 

Sprite: Ulubiona mapa? Głupie pytanie. 

Oczywiście, że mój dom. Reszta map znaj-

dujących się na serwerze nie może się na-

wet z nim równać. 

Redaktor: Rozumiem. Czy masz jakichś ko-

legów, przyjaciół, których poznałeś na PSZ i 

z którymi dalej utrzymujesz kontakt? 

Sprite: Owszem, jest kilka takich osób. Nie poznałbym ich gdyby 

nie to, że byłem z nimi w administracji w tym samym czasie. Po-

znałem Rexa, Ppaya oraz całą obecną administrację. 

Redaktor: Wspomniałeś tylko o osobach z administracji. Czy to 

byli wszyscy twoi znajomi? 

Sprite: Tak, były to tylko osoby które przez pewien czas należały 

do administracji. Niechętnie poznaję randomowych graczy na 

serwerze. 

Redaktor: A jak ci się pracuje z graczami? Bardziej cię denerwu-

ją, czy raczej z tobą współpracują? 

Sprite: Większość graczy to bardzo mili ludzie, z którymi łatwo 

się dogadać. Czasem pojawią się wyjątki, czyli gracze, którzy są 

bardzo denerwujący, jednak zdarza się to dość rzadko. Ogólnie 

nie mogę na nic narzekać. 

Redaktor: Jak myślisz, gracze traktują administratorów i suppor-

terów w odmienny sposób? 



 

Sprite: Nie. 

Redaktor: Mhm. Jaka jest twoja ulubiona podmianka na serwe-

rze? 

Sprite: Jestem osobą która preferuje pojazdy nie posiadające 

podmianek, ale jeśli już miałbym wybierać – byłby to Nissan 

Skyline R-34 podmieniony pod Blistę Compact. Bardzo ludzię 

auta z serii Skyline, dlatego właśnie wybrałem tę podmiankę. 

Redaktor: Czy pamiętasz swój pierwszy dzień na PSZ? Możesz 

nam opisać jak on przebiegł? 

Sprite: Nie bardzo, ale z tego co pamiętam przez pierwszą go-

dzinę driftowałem Elegy na lotnisku w SF. 

Redaktor: Nie pamiętasz nic ze swoich pierw-

szych dni na PSZ, ale może napiszesz nam jak 

wtedy wyglądał serwer? Jak ci się grało? 

Sprite: Cóż, obecne PSZ w porównaniu do sy-

tuacji serwera sprzed dwóch lat można okre-

ślić jako niebo a ziemia. Od tamtego czasu 

serwer zrobił znaczący progres. 

Redaktor: Dziękujemy za udział w wywiadzie. Czy jest coś, co 

chciałbyś dodać? 

Sprite: Pozdrawiam wszystkich czytających mój wywód. Wątpię, 

że ktokolwiek przeczyta całość. 

Redaktor: Również pozdrawiam. Na koniec — jak czujesz się z 

tym, że wystąpiłeś w gazetce? 

Sprite: Jest to swego rodzaju wyróżnienie. Dziękuję za możli-

wość udzielenia wywiadu w tej jakże prestiżowej gazetce, PSZ 

News. 
~ Redaktor Kyrt 24 
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Opis pojazdu — ZR-350 
Wstęp 
ZR-350 jest trzydrzwiowym, tylno-

napędowym autem  sportowym występują-

cym jedynie w Grand Theft Auto: San Andre-

as. W dużej mierze wzorowany jest on na po-

jeździe Mazda RX7 FD produkowanej w latach 1992-2002, jed-

nak jest od niego znacznie dłuższa i posiada kilka innych różnic.  

Wygląd 
ZR-350 jest pojazdem bardzo opływowym, o płynnej delikatniej 

linii bez żadnych ostrych przetłoczeń. Z przodu możemy zauwa-

żyć szklane chowane reflektory (tak zwane pop-upy), do tego 

poniżej znajdują się kierunkowskazy ze światłami przeciwmgiel-

nymi. W dolnej części zderzaka możemy dostrzec po bokach 

małe wloty powietrza, wentylujące hamulce oraz wielki wlot 

powietrza chłodzący ciecz w układzie wodnym. Patrząc na auto, 

już z lekkiego profilu, możemy zauważyć, że przód jest zintegro-

wany z karoserią pojazdu, co oznacza brak możliwości zdjęcia 

zderzaka. Zaglądając pod maskę możemy się spodziewać spraw-

dzonego silnika Wankla 1.3 13b, jednak wbrew pozorom może-

my 
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my tam zauważyć wielką, szesnastozaworową V8-semkę. Silnik 

jest zabudowany plastikami, więc nie wiele tam możemy się do-

patrzeć. Z boku samochód jest bardzo aerodynamiczny. Jak na 

swoje czasy samochód posiadał bardzo niski współczynnik opo-

ru powietrza, dodatkowo wspomagany opcjonalnym spojlerem 

z tyłu. A propos tyłu, mamy tam klasykę w postaci blendy bie-

gnącej przez cały tył, poniżej mamy zderzak utrzymany w styli-

styce auta i pojedynczą końcówkę wydechu. Za felgami kryją się 

wielkie zaciski hamulcowe z wentylowanymi tarczami. Środek, 

jak to auto sportowe, jest bardzo spartańskie, lecz nie brakuje 

mu kilku bajerów takich jak radio, podgrzewane fotele, elek-

tryczne szyby czy też kubełkowe fotele. Auto było oferowane z 

silnikami benzynowymi i skrzyniami automatycznymi oraz ma-

nualnymi. 

Prowadzenie 
Auto jest bardzo zrywne. Silnik doskonale przyspiesza i ma też 

dużą prędkość maksymalną, czyli 186 km/h, ograniczoną elek-

tronicznie. Przy wyższych prędkościach auto zaczyna się gorzej 

prowadzić. Jest to spowodowane jego rozłożeniem masy wyno-

szącej 1,4 tony. Potężny silnik V8 z przodu i lekki tył sprawiają, 

że mamy tu nadsterownego potwora, lecz samochód nie chce 

bardzo wpadać w drift, co dla niektórych może być minusem. 
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Modyfikacje / Ergonomia 
Samochód ma dość przyzwoite parametry, co za tym idzie nie 

najmniejsze spalanie. W mieście potrafi połknąć nawet do 19 li-

trów na 100 kilometrów, a na trasie robi się o wiele lepiej —

około 12 litrów. Ceny części nie są specjalnie wygórowane. Je-

dynie zawieszenie, kiedy się popsuje, pozostawia lukę w portfe-

lu, ale zalicza się raczej do tych bardziej wytrzymałych. Auto po-

siada parę możliwości modyfikacji ta-

kich jak: felgi, wlot na dachu, owiewki 

z boku pojazdu, nowy wydech, instala-

cja podtlenku azotu oraz opcjonalny 

fabryczny spojler. 

Podsumowanie 
ZR-350 jest samochodem przeznaczonym do połykania kilome-

trów. Długa karoseria, tylni napęd, świetna aerodynamika połą-

czona z ogromnym silnikiem daje wiele przyjemności z prowa-

dzenia auta na długich trasach. Także na światłach nie powinien 

nam przynieść wstydu ze względu na przyspieszenie oraz trak-

cję. 

~ Redaktor Person 
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Katorżnicze warunki w 
kopalni — praca górnika  
Pracownicy fizyczni Polskiego Serwera Zabawy nie mają łatwo. 

Pokazuje to wiele przykładów, przez wszystkie lata istnienia ser-

wera. I chociaż nigdy nie mieli, to co się dzieje teraz przekracza 

wszelakie normy dobrego smaku.   

 

Wystarczy zerknąć na katorżnicze warunki pracy w kopalni; jest 

2020 rok, przemysł jest zautomatyzowany, latanie samochoda-

mi stoi już na porządku dziennym, Titanica reperujemy średnio 

raz na pół godziny, w handlu liczą się tylko pojazdy, które posia-

dają ładne naklejki... 

A nasi górniczy bohaterzy? Kilof. Brak maszyn, brak udogodnień, 

dwustronny łom w ręce i brutalna siła fizyczna, łupanie kawał-

ków skały, która nie wiadomo po dziś dzień do czego się komu-

kolwiek przyda. Łup, łup, łup. 
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Czy wiecie, że wśród górników jest największa statystyka śmierci 

na serwerze? Nic dziwnego, najlepszy z nich, NightBlase, wy-

niósł z kopalni już niemalże 8 ton minerału! Wronx69 goni go z 7 

tonami, a prawie 6 ton zebrał już R@fal... Strach pomyśleć, ile 

czasu łącznie może to kosztować – po 10 minutach ciężkiej, wy-

czerpującej pracy w kopalni, naszemu pracownikowi udało się 

uzbierać łącznie niecałe 4 kilogramy minerałów. Wieczny szacu-

nek dla wyżej wymienionych panów. 

 

Wracając do meritum, gdyby cho-

ciaż warunki finansowe utrzymywa-

ły się na przyzwoitym poziomie... 

Ale nie, listonosze wciąż górą, listy z 

pogróżkami od TheJakub345 są 

warte dużo więcej niż oderwane 

ręcznie od skały kawałki minerału. Kpina. Górnicy zarabiają 

mniej niż nieistniejąca już kasta rybaków, mniej nawet niż zło-

dzieje w Podziemnym Mieście... No może przesadzamy. 

 

Mówimy „dość”! Czas skończyć z tym wyzyskiem. Apelujemy do 

władz PSZMTA o podwyższenie stawek, automatyzacje syste-

mów górniczych, wypłacenie odszkodowań żyjącym górnikom 

lub rodzinom tych, których już z nami nie ma. Zadbajmy w koń-

cu o naszych kopalnianych kumpli. 

~ Redaktor Kyrt 
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Konkurs 
Tak jak wspominaliśmy na początku gazetki, redakcja PSZ News 

wraz z grupą LTV przygotowała dla was konkurs. Wśród osób, 

które napiszą komentarz pod wątkiem z gazetką, wylosujemy 

trzy bony na darmowe malowanie! Jeżeli chcesz, aby twój ulu-

biony wzór znalazł się na twoim pojeździe, a nie masz pieniędzy 

to nie zwlekaj! Czekamy na twój komentarz! 

 

 

 
 

 

Przykładowe malowania grupy LTV: 



 

Strefa 4FUN 
Wasze prace 

31 
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Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace! Jeżeli chcesz, żeby 

twój rysunek znalazł się w następnym zestawieniu, napisz do 

Klaudii.  

 

Krzyżówka 
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Rebusy 
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Zakończenie 
Tak oto końca dobiegła 8. edycja gazetki 

PSZ News. Mieliśmy zamiar zamieścić w 

niej dużo więcej treści, ale chcieliśmy też 

utrzymać to wydanie w optymalnym roz-

miarze. Bez obaw! Brakujące tematy poja-

wią się w następnej edycji. Dziękujemy za 

przeczytanie naszej pracy i mamy nadzie-

ję, że warto było spędzić z nami kilka mi-

nut. Podziękowania składamy też wszyst-

kim osobom, które wystąpiły na zdjęciach. 

Niestety, nie mamy dziś wystarczająco du-

żo czasu, aby tutaj wszystkich wypisać.  

Mimo to postaramy się to zrobić w na-

stępnym wydaniu. Nie przedłużając, do 

zobaczenia w następnej edycji! 



 

Edycja 01/2020 

Redakcja PSZ News: 

Spc, Kyrt, Person, Klaudia, sprite, Jason  

Gazetka PSZ News została stworzona wyłącznie na użytek projektu PSZMTA.COM. Wykorzystywanie jej poza nim jest zabronione! 


