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PDO457 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et 

Khazarica ZECh Prokurator Krzywicki Kaczmarek Minister Błaszczak 

Kozłowski Sałata

Napisał sowa (») dzisiaj w 12:32 w kategorii Andrzej Lepper, 
czytaj: 18× 

 
radio:  
https://gloria.tv/audio/L4LM41VZm4D432zLdN79aTJ1Y  Feb 28 

Zrób to sam: odczytaj dane z czarnej 
skrzynki limuzyny pani premier Szydło. 

FIRLEFANC Z GŁUPIA FRANC. 2. Teil HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia 
Slavica et Khazarica ZECh Prokurator Krzywicki 
Sałata  http://sowa.beeplog.de/17379_5320558.htm 
 Du hast Pins gesammelt auf „POLEN“ Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak o 
profanacjach wizerunku Jana Pawła II w teatrze Powszechnym w Warszawie i Na Facebooku 
Dzisiaj, 15:56 Admin tvradom sowa.blog.quicksn... FIRLEFANC Z GŁUPIA FRANC. 2. Piotr 

Kołodziejczyk, TVRadom zamieścił w internecie filmik z penisem 
na ramieniu jp2  https://de.pinterest.com/pin/452752568776080011/    
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FIRLEFANC Z GŁUPIA FRANC. 2. 
Teil PDO457 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et 

Khazarica ZECh Prokurator Krzywicki Sałata 

 
Szanowny Panie Pawle, Drogi Sałata, 
społecznik, działacz z pozycji 4. na liście Łódzkiego 
Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego 
 
Firlefanc dla Firlefanca na Prezydenta RP 
dynastycznie wynoszącego się po Lechu 
na Wawel ze Smoleńskiego Zamachu 
 
Paweł Sałata na fejsbuku 28 lutego 2017 o 01:26, I like! 
„Najlepiej do Moskwy i MAK-u” – tak Prokuratorowi 
Zaproponował społecznik i działacz, Polaku i Katoliku 
 
z czarną skrzynką opancerzonej limuzyny Szydło 
Prokuratorowi Krzywickiemu z Krakowa po zapowiedzi 
tego, że prokuratura poprosi też o pomoc producenta 
 
auta Audi-8 i czarnej skrzynki, żeby odczytano na Zachodzie 
bo nie powiodło się odczytanie w Krakowie 24 lutego 2017 
tzw. Zespołowi Biegłych z Instytutu Pojazdów 
 
Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki 
Krakowskiej poszerzonemu o dodatkowego specjalistę 
z zakresu rejestratorów, wykształconemu; Prokurator Krzywicki 
 
nie wyjaśnił, czy zespół biegłych krakoskich centusiów żydoskich 
nie miał ze sobą smartfona przy próbie robienia w balona 
Prokuratora Krzywickiego, którego Ziobro ma odwołać niezwłocznie 
 
jeżeli Prokuratura w Krakowie ma nadal działać w Sprawie Wypadku 
limuzyny Szydło pod nadzorem Prokuratury Krajowej, która może się 
przecież sparować z Prokuratorem Generalnym Zbigniewem Ziobro 
 
za pomocą aplikacji, która daje możność sparowanie skanera 
ze smartfonem, co nie różni się od parowania ze zestawem 
słuchawkowym, czy komputerem: robi się to przy wyłączonym aucie 
 
wkładamy skaner w gniazdo i włączamy go, znajdującym się 
na jego obudowie przyciskiem Power. Jeśli nie wiemy, gdzie 
w samochodzie Audi-8 znajduje się gniazdo OBD lokalizujemy je 
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za pomocą aplikacji do Androida o nazwie Wiki OBD App. Dalej 
po palcu, tzn. po maśle, wazelinie - katalizator dowolny przyjmie 
Sałata popierając Kaczyńskiego nad przepaścią stojącego 
 
Firlefanc dla Firlefanca, Paweł Sałata, kandydat na radnego Łodzi 
do Prezesa partii PiS: Ciekawymi wskaźnikami są przechyłomierz 
i wskaźnik przeciążenia. To właśnie zapisy tych dwóch „tacho” 
 
nazwijmy tak dla wczorajszych, wykażą winnego: który kierowca 
uderzył w którego, kto jest winny wypadku. Czy zgodnie z wersją 
Jarosława Kaczyńskiego, 21-letni, młody człowiek w seicento 
 
czy zawodowy kierowca z 15-letnim prawem jazdy, BOR-owiec 
do którego inicjałów Prokurator Krzywicki jeszcze nie doszedł 
po śrubokręcie, którym Zespół biegłych nie skasował kodów 
 
Bo i taka możliwość istnieje dla każdego dziecka, ale żeby 
zrobić użytek z polskiej aplikacji o angielskiej nazwie Izzy Drive 
i dokonać prezentacji wszystkich danych zapisanych w limuzynie 
 
pani ludzkiej premier Szydło, wszelakich parametrów pojazdu Audi-8 
trzeba chcieć umieć wsadzić wtyczkę OBD, jak masz chęć to se wkręć 
Szanowny Pawle, Droga Sałata śrubkę w dupkę numer pięć z pozycji 4. 
 
Pamiętaj tylko, żebyś nie ważył się manipulować palcem przy Błonie 
TW „Balbiny”, bowiem tożsamość sprawcy obżydliwej manipulacji wyjdzie 
z olejem na wierzch! Czas i miejsce akcji, odcisk palca w odbytnicy 
 
Z Panem Bogiem 
Z Frankfurtu nad Menem Poeta Polski doradził rządowi pani ludzkiej premier Szydło, 
pomazańca Kaczyńskiego stojącego nad przepaścią, głowy jutro posypać popiołem!  

https://gloria.tv/audio/L4LM41VZm4D432zLdN79aTJ1Y  
We Wigilię środy popielcowej   

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/02/zrob-to-sam-odczytaj-dane-z-czarnej.html 
  

Bibliografia: chip.pl   

 Zrób to sam: komputer pokładowy 

Już od dość dawna w kokpicie samochodu obok zegarów 
prędkościomierza, obrotomierza i wskaźnika paliwa producenci 
umieszczają wskazania komputera pokładowego. Pokazuje on 
informacje o chwilowym i średnim zużyciu paliwa, średniej 

prędkości jazdy i dystansie, jaki można pokonać na tym, co pozostało w baku.  
Bez względu na to, czy mamy stary czy nowy samochód, jeśli dysponujemy smartfonem i 
magicznym pudełeczkiem, o którym za chwilę, możemy odczytać wskazania pokładowego 
komputera, a jest ich całkiem sporo. Samodiagnostyka OBD  
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http://www.chip.pl/artykuly/porady/2015/08/zrob-to-sam-komputer-pokladowy
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Nowoczesne samochody naszpikowane są elektroniką sterującą 
silnikiem czy czuwającą nad bezpieczeństwem jazdy. Wbudowane 
układy potrafi ą sprawdzić, czy wszystko działa tak, jak powinno, 
przy okazji w razie awarii generując kody błędów (DTC – Diagnostic 
Trouble Codes). Pomagają one punktom serwisowym w postawieniu 
właściwej diagnozy i rozpoczęciu procesu naprawy, pozwalając 
uniknąć szukania usterki po omacku. Niestety, w kokpicie 
samochodu nie znajdziemy więcej dodatkowych informacji niż 

opisane wcześniej. Usterkę może co najwyżej sygnalizować lampka kontrolna z ikoną silnika. 
Jej miganie będzie oznaczało błąd, a ciągłe świecenie może być już równoznaczne z 
odcięciem dopływu paliwa i zatrzymaniem pojazdu. A my wciąż nic nie będziemy wiedzieć. 
Bardzo pomocne okazuje się złącze OBD II (On-Board Diagnostics level 2). Zgodnie ze 
standardami znajdziemy je we wszystkich samochodach sprzedawanych w USA od 1996 
roku, w Unii Europejskiej od 2001 roku, w Polsce od 2002 roku. Jak to zrobić i co nam to daje  
http://www.chip.pl/artykuly/porady/2015/08/zrob-to-sam-komputer-pokladowy 

  Aktualności  Komentarze 

 Stefan Kosiewski 

11 godz. ·  Prokuratorzy Krakowscy manipulują pod nadzorem Prokuratury Krajowej przy 
czarnej skrzynce limuzyny Szydło, zamiast dać do odczytu niezależnym ekspertom na 
Zachodzie Europy, gdzie auto wyprodukowano "Pierwsza próba odczytania nie powiodła 
się". Jest problem z czarną skrzynką z rozbitej limuzyny Szydło 24.02.2017,                             
radio: https://gloria.tv/audio/Wmcm2UtDtStB4WvzKkVzUWad9 
13 lutego 2017 sowa: "... czytaj zatem Polaku i Katoliku: "patrz: zapisy tzw. czarnych skrzynek 
na dyskach twardych rządowych limuzyn, odczytaj .:Bracie Czcigodny, informatyku 
serwisowy za granicą, u producenta aut na Zachodzie Europy...  
PDF: https://pl.scribd.com/document/340461036/ 
http://sowa.blog.quicksnake.pl/…/FIRLEFANC-Z-GLUPIA-FRANC-P… 
 
Feb 25 2017 pan Wałęsa nie był jedynym przewerbowanym w 1976 r.... agentem ZWOP 
Zwiad Ochrony Wojsk Pogranicza WSI, Macierewicz, Gwiazda, Morawiecki, Krasulski, 
Kaczyński http://sowa-magazyn.blogspot.de/…/pan-waesa-nie-by-jedynym-…  
 

Prokuratorzy Krakowscy manipulują pod nadzorem Prokuratury Krajowej przy 
czarnej skrzynce limuzyny Szydło, zamiast dać do odczytu niezależnym ekspertom 
na Zachodzie Europy, gdzie auto wyprodukowano sowa.typepad.com Paweł 
Sałata Najlepiej do Moskwy i MAK-u  1 · 10 godz. 

Stefan Kosiewski@Paweł Sałata - 
http://sowa.beeplog.de/17379_5320558.htm  
Zrób to sam: odczytaj dane z czarnej skrzynki limuzyny pani premier Szydlo. 
FIRLEFANC Z GLUPIA FRANC. 2. Teil HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski 
Studia Slavica et KhazVon direktion, 11:58  

mysowa wczoraj  561 FIRLEFANC Z GLUPIA FRANC. PDO456 FO HERODY 
Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et … 
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http://www.tvradom.pl/wiadomosci/181,minister-spraw-wewnetrznych-mariusz-blaszczak-
o-pr  

  

Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak o profanacjach wizerunku… 

28 lutego, 15:56  
 
Prokuratura Rejonowa  Radom Zachód 
Prokurator Rejonowy Pan Janusz Kaczmarek 
pr.radom-zachod@prokuratura.radom.pl 
 
Szanowny Panie Prokuratorze, 
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zawiadamiam o jajach z Prokuratury  
Radom Zachód, bardzo kiepskich żartach  
firlefanca, który jajca obok szwanca 
wsadził do sieci za karykatury jp2 
 
na portalu tvradom.pl z datą 28 lutego br. 
i video z Ministrem Błaszczakiem z boku 
który doradza, że o takich rzeczach trzeba 
mówić i wskazywać, kto za to odpowiada 
 
w przypadku tv radom odpowiada Piotr Kołodziejczyk 
który, jeśli zawiadomił o przestępstwie wiedząc, że 
tego przestępstwa nie popełniono,z robił z siebie  
firlefanca z penisem i jądrami na ramieniu jp2 
 
Pracownica Prokuratury Podpis: Aneta Stadnicka 
Biuro Podawcze Wpł. 28-02-2017 robi za świadka  
Prokurator Rejonowy Janusz Kaczmarek za biegłego 
który orzeknie, czy doszło do naruszenia Art. 238. 
 
 
Art. 238. Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 
https://www.arslege.pl/falszywe-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa/k1/a273/ 
 Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do 
ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
 
Stefan Kosiewski POLEN  

Feb 28, 13:29     

Piotr Kołodziejczyk, TVRadom   

zamieścił w internecie 
filmik z penisem na 

ramieniu jp2 zrobiony 
fotoszopem  

Piotr Kołodziejczyk, który 
przedstawił się jako właściciel 
TVRadom zamieścił w 
internecie filmik z penisem na 
ramieniu jp2 zrobiony 
fotoszopem na dowód, że ktoś 
inny rzekomo obraził 
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wierzących w świętego jp2, poinformował o zawiadomieniu przez siebie Prokuratury o 
popełnieniu przestępstwa z Art. 196 kk, a na dowód swojej mądrości zamieścił petycję do 
fejsbuka prosząc o wpłaty na konto, bo chce zrobić film mądrze promujący Polskę 
http://www.tvradom.pl/wiadomosci/179,petycja-w-sprawie-obrazania-uczuc-religijnych-
prze  
Petycja_do_Facebook_Polska_o_natychmiastowe_us.pdf  
 
Petycja do Facebook Polska o natychmiastowe usunięcie z pracy pani Product manager , 
która ma swój profil Kaśka Krystosiak. Wspomniana Pani umieściła na swoim profilu 
fotomontaż zdjęcia Jana Pawła II Z męskim Fallusem wytatuowanym na lewym ramieniu. Jest 
to Obraza naszych uczuć religijnych . Jednocześnie informujemy, że sprawa zostanie 
niezwłocznie skierowana do organów Ścigania.  
 
telewizjaradom@tvradom.pl oraz tvradom@wp.pl 
facebook_oraz_jego_pracownica_popdani_do_prokuratury_za_obraze_uczuc_religijnych.m
p4 
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