
Rozmiar ma znaczenie 
Podczas obrad Senatu Palaty-
natu Leocji rozgorzała dyskusja 
na temat lokalizacji budynku 
na mapie odbudowywanego 
Nowego Brzegu. Wizerunek 
budowli był znany nie od dzi-
siaj, ale miejsce wskazane 
przez badania archeologiczne 
na terenie starówki nie odpo-
wiadało Szlachetnemu Oswal-
dowi de Baskerville pod wzglę-
dem kształtu, a Czcigodnemu 
Romańskiemu pod względem 
średnicy. Szczęśliwie chyba 
udało się ustalić prawidłową 
lokalizację, a Senat z obradami 
ruszy dalej, ku bardziej istot-
nym sprawom tj. narodowe 
zwierzę i roślina czy to kiedy 
senator może być nazwany se-
natorem. 

Bocianomania!   
W najlepsze trwa V-Mundial, 
którego gospodarzem jest Pa-
latynat Leocji. Cały kraj opa-
nowała Bocianomania! Studia 
tatuażu nie nadążają z dzierga-
niem, na rynku maskotek cią-
głe niedobory. Gwardia Palaty-
natu Leocji zlikwidowała kilka 
nielegalnych list kolejkowych. 
A już dzisiaj wieczorem Leocja 
zmierzy się z Baridasem w 7. 
kolejce fazy grupowej. Czy tre-
ner Bocian powtórzy sukces 
sprzed trzech kolejek? Kibice 
są zgodni – OCZYWIŚCIE. 

Pogoda 
Nadchodące dni będą ciepłe i 
pochmurne, z możliwymi prze-
lotnymi opadami deszczu, od 
4-7 °C w dzień do  2-5°C w 
nocy. Od piątku słonecznie, ale 
chłodniej, choć ciągle na plusie. 
Na morzu lekkie falowanie i 
wiatr w porywach do 35 km/h. 

Smaki Leocji 
Rozpoczęły się przygo-
towania do II Jarmarku 
Świątecznego. Już te-
raz przedsiębiorcy 
mogą zarezerwować 
stoiska, a wolontariu-
sze pomogą je udeko-
rować i wyeksponować 
towary. Program 
przedstawiony przez 
organizatora jest bar-
dzo obszerny, a miesz-
kańcy wprost nie mogą 
się doczekać, by móc 
wziąć udział w kon-
kursach z nagrodami. 

Mikronacyjne nowosti 
Czcigodny Namiestnik 
Romański to praw-
dziwy mikronacyjny 
mąż stanu i nie ustaje 
w wysiłkach, by nie 
tylko Leocja, ale cały 
mikroświat zyskiwał 
na atrakcyjności. Pod 
egidą Stempla wystar-
towała nowa inicja-
tywa, która agreguje 
wiadomości z całego 
mikroświata. Kolejne 
kraje zgłaszają się i 
dołączają do projektu 
leockiego wizjonera, 
mikroświat rośnie w 
siłę, a wszystkim żyje 
się dostatniej. 

LPPL znowu rusza 
W jarmarkowy week-
end startuje także Liga 
Piłkarska Palatynatu 
Leocji. Czy po zdomi-
nowaniu 4. sezonu 
Diana Angemont 
utrzyma pozycję hege-
mona i obroni oba 
zdobyte tytuły? Trener 
Vilarte nie rozmienia 
się na drobne i zbroi 
się na nadchodzący se-
zon. Ponad 8 mln pala-
tynów za obrońcę? 
Cóż, sarmacka arysto-
kracja kosztów nie li-
czy. 

Rok temu w Leocji…  
…Leocja zajęła drugie 
miejsce (od końca) w 
Our Sound, trwały ob-
rady Pierwszej Konfe-
rencji Światowego 
Związku Filatelistycz-
nego, Damian Mani-
kowski podniósł fał-
szywy alarm, Leocka 
Akademia Nauk dys-
kutowała o egzami-
nach obywatelskich z 
wiedzy o kraju, powo-
łano Instytut Edukacji 
Mikronacyjnej, a w ra-
mach programu Pio-
nier, rozpoczęła się 
wielka leocka akcja 
dzierżawy gruntów. 

Na sygnale  
W ostatnich tygo-
dniach Gwardia Pala-
tynatu Leocji była wie-
lokrotnie wzywana na 
nowobrzeską starówkę 
przez okolicznych 
mieszkańców, którzy 
skarżyli się na skanda-
liczne zachowanie 
klientów całodobo-
wego sklepu Lewek. 
Notoryczne śpiewy za-
kłócają ciszę nocną, a 
palenie pod sklepem 
uniemożliwia otwarcie 
okien. Służby wielo-
krotnie próbowały ująć 
sprawców, niestety 
trop zazwyczaj urywał 
się w okolicach Pala-
tium, a miejski moni-
toring nikogo nie zare-
jestrował.  

Cegiełka dla Leocji 
Czcigodny Namiestnik 
Romański rozpoczął 
narodową wyliczankę 
rzeczy, które warto by 
było zrealizować lub 
naprawić w leockiej 
przestrzeni publicznej. 
Zachęcamy wszystkich 
do dopisywania kolej-
nych, a także, w miarę 
możliwości, rozważe-
nie chęci pomocy w 
ich realizacji.  

Wizyta w Sarmacji 
Czcigodni Namiestnicy 
byli z oficjalną wizytą 
w Księstwie Sarmacji. 
Wymieniono się pre-
zentami oraz odzna-
czeniami, a także roz-
mawiano o sprawach 
wagi państwowej. 
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