
Warunki brzegowe 
Od jakiegoś czasu władze 
Nowego Brzegu prowadzą 
szeroko zakrojoną opera-
cję, mającą na celu upo-
rządkowanie dotychcza-
sowej samowoli w obro-
cie nieruchomościami w 
mieście. Wraz ze wzro-
stem zaludnienia pojawił 
się również problem do-
starczania koresponden-
cji, bo listy zwracane do 
nadawców to problem 
nagminny, który wynika 
zarówno z niedopatrzenia 
urzędników, jak i niefra-
sobliwości leockiej 
poczty. 

Gaz, gaz, gaz na ulicach!  
Wielkimi krokami zbliża 
się II. rajd Leocji. Już za 
niecałe dwa tygodnie (24-
25 kwietnia) ulicami i 
bezdrożami Palatynatu 
ścigać będą się najlepsi 
kierowcy z całego mikro-
świata. Zapisy dopiero się 
rozpoczęły, więc gorąco 
zachęcamy do wzięcia 
udziału!  

Zadyszka 
Raporty Leockiego Insty-
tuty Statystyk Międzyna-
rodowych  nie pozosta-
wiają złudzeń – złapali-
śmy lekką zadyszkę, co 
uwidoczniło się już w 
marcu i postępuje w 
kwietniu. Nie jesteśmy 
przypadkiem odosobnio-
nym, ale i tak jest to kwe-
stia nad którą warto by 
było się pochylić, a może 
nawet kaszlnąć. 
 

Remisja emisji 
Społeczność fila-
telistyczna nie 
kryła swego 
oburzenia, gdy 
4-go kwietnia  o 
20:00 okienka 
Światowego 
Związku Filateli-
stycznego pozo-
stały zamknięte i nie dało 
się podjąć znaczka „Wiel-
kanoc”. Według oficjal-
nych informacji matryca 
nie dotarła na czas i nie 
było możliwości rozpo-
częcia druku. 

Pogoda 
W nadchodzącym tygo-
dniu będzie przeważnie 
słonecznie, a temperatura 
będzie wahać się od 9-15 
°C w dzień do  2-5°C w 
nocy. Temperatura wody 
utrzymywać będzie sta-
bilne 5°C, a północno-
wschodni wiatr o prędko-
ści od 13 do 24 km/h nie 
powinien powodować 
utrudnień w żegludze. 

Piłka w grze 
Nie ma silnych na Dianę 
Angemont, która okupuje 
pierwsze miejsce w tabeli 
Ligi Piłkarskiej Palatynatu 
Leocji. Za nią w odległo-
ści 4 punktów FC Terina i 
jeden punkt dalej LTF 
Nowy Brzeg. Do końca 
jeszcze 10 kolejek, więc 
wszystko się może zda-
rzyć. Do końca dobiegły 
za to zmagania pucha-
rowe, gdzie tytuł, po za-
ciętych zmaganiach z 
Czarnymi Wilkami, obro-
nił LTF. 

Książęcy rozmach 
Mimo lekkiego zastoju w 
leockiej gospodarce, na 
laurach nie spoczywa 
książę Radziwiłł, który 
swoją samotnię nad jezio-
rem rozbudowuje o dwie 
dodatkowe wille, dom dla 
służby, magazyn, warsz-
tat, stację transformato-
rową, molo, dwa parkingi 
i trzy przystanie, a w 
międzyczasie realizuje 
projekt budowy Leockich 
Kolei Żelaznych i nadzo-
ruje także budowę Huty 
Stali.  

Rok temu w Leocji…  
…mieszkańcy Nowego 
Brzegu narzekali na brak 
rozrywek lotów niskich i 
wysokich, powołano do 
życia Gwardię Palatynatu 
Leocji, wyspę opanowała 
nieznana choroba, leocka 
dyplomacja tętniła ży-
ciem, a Czcigodny Na-
miestnik Romański był 
ciągle w rozjazdach, In-
stytut Statystyk Między-
narodowych rósł w siłę i 
stawiał maszty w kolej-
nych krajach, dnie były 
kilka stopni chłodniejsze, 
a wszyscy dyskutowali o 
różnicach między tury-
stami a rezydentami. 

Nieuleczana choroba  
Lekarze z Leockiego 
Szpitala Klinicznego im. 
Pierwszych Leotów zdia-
gnozowali u Czcigodnego 
Namietnika Romańskiego 
skrajnie złośliwą odmianę 
realiozy, a którą, na cześć 
jedynego odkrytego przy-
padku, nazwali helwetiozą. 
Choroba nie reaguje na 
żadne znane metody le-
czenia realiozy, choć w 
okresie od września do 
marca ulega znaczącej 
remisji, a swoją najgorszą 
postać przybiera wraz z 
nastaniem wiosny. 
Główne objawy to brak 
czasu na cokolwiek poza 
pracą i narastające wy-
rzuty sumienia. 

Podaż bez popytu  
W portowych magazy-
nach zalegają towary, co 
niekorzystnie odbija się 
na cenach skupu. Mimo 
tego floty rozbudowują 
się, by nie obudzić się z 
ręką w nocniku, gdy 
bańka w końcu pęknie. 

Rebus dla odważnych 
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