Toruń dn. 13-07-2017r.

Stowarzyszenie
STOP Zorganizowanym
Elektronicznym Torturom
Ul. Słowackiego 23A/25 m 15
87-100 Toruń
Do :

Sz. P. Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze !

Stowarzyszenie STOPZET po raz kolejny zawiadamia , że nie dostało odpowiedzi na
pismo z dnia 13-03-2017r. gdzie Stowarzyszenie informuje i pyta o kilka spraw leżących w gestii
Prokuratora Generalnego i i Ministra Sprawiedliwości.
Mianowice:
- o jakie podejrzenia (karne?) Wobec nas TI (Targeted Individual) zintegrowanych częściowo w
Stowarzyszeniu STOPZET chodzi ? - zapytanie w kontekście wypowiedzi policjanta z dnia 11 marca
2017r. z Komisariatu Warszawa -Śródmieście,
- na jakiej podstawie zatwierdzono nas do inwigilowania, nękania elektronicznego, torturowania za
pomocą broni energii kierowanej (D.E.W.)
- kto dokonał takiej klasyfikacji ?, (który rząd) ?
Stowarzyszenie STOPZET ponadto domaga się udostepnienia nam listy osób wytypowanych jako
podejrzani/ przestępcy do inwigilowania i torturowania, eksperymentowania i bezkarnego
zabijania z uwagi na publiczny już charakter procederu.
Pytanie postawione było wprost i wyniknęło z odpowiedzi udzielonej na Komisariacie Warszawa Śródmieście przez policjanta na służbie w dniu 11-03-2017r , do jednej ze osób skarżących się na
zakłócenia ciszy nocnej, za pomocą ataków ze strony urządzeń psychotronicznych, zdalnie wysyłanych
bodźców a odbieranych poprzez mikroprocesory u zaimplantowanej osoby - że za tym procederem stoi
władza najwyższa w Polsce
Dowód:

https://www.youtube.com/watch?v=Ww-4-IPpGUU - „chipy są włączone za zgodą władz najwyższych”
– policjant Warszawa- Śródmieście 11 marca 2017r.
https://www.youtube.com/watch?v=VzSJ6ygQcyo - „Tak znamy takie przypadki w formie
eksperymentów już od lat osiemdziesiątych” – p. A. Macierewicz
Do tej pory nikt na to pytanie nie udzielił odp. Stowarzyszeniu jak i w kwestii drugiej pisma z dnia 1303-2017r. a mianowicie:
- dlaczego Prokuratura w Toruniu odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie inwigilowania , nękania ,
torturowania obywateli RP i Polaków w kraju i za granicami kraju? Nie przeprowadzając nawet
dochodzenia, nie odnosząc się w ogóle do załączonych dowodów? i nie starając się nawet uzyskać
więcej dowodów w tej sprawie. ( Sygn. akt 2Ds. 643/16 ).
Tak samo postąpiono w drugiej sprawie o sygn. 2Ds. 1.2017 w indywidualnej sprawie Eweliny Filipiak
(członkini STOPZET) gdzie lekarze toruńscy bezprawnie niszczyli zdrowie pacjentki, także za sprawą
profesorów psychiatrii, nie przyjmując na badanie obserwacyjne i nie wystawiają opinii z
niewłaściwego leczenia, leczc pod przymusem na rzekomą schizofrenię
Należy tutaj ponownie postawić kilka pytań wprost:
- z czyjego nakazu Prokuratura w Toruniu: Toruń Centrum - Zachód nie wszczęła żadnego dochodzenia
?, ( 2Ds. 643/16 i 2Ds. 1.2017r.
- dlaczego sprawa Stowarzyszenia ( sygn.. akt 2Ds. 643/16 ), od lutego 2017r. z Zażalenia na decyzję
odmowną Prokuratury toruńskiej do dzisiaj nie ma wyznaczonego terminu sądowego rozprawy ? Tak
samo dzieje się ze sprawą indywidualną Eweliny Filipiak
- na jakie decyzje i od kogo czeka Sąd Rejonowy -Wydział Karny w Toruniu zwlekając z wystawieniem
daty rozpraw ?,
- dlaczego Policja w Polsce nie może prowadzić śledztw związanych z Gang Stalkingiem i
wykorzystaniem broni energii kierowanej?, Kto wstrzymuje takie śledztwa?
W październiku 2016 r. Stowarzyszenie STOPZET wystosowało do PG/MS opisy traumatycznych
doświadczeń od ok. 50 osób dotkniętych uporczywym nękaniem (Gang Stalking) za pomocą
najnowszych technologii o charakterze militarnym (bron D.E.W. - Active Denial System)
Dokumentacja trafiła do prokuratury Krajowej a następnie do prokuratur w Toruniu i Prokuratura
najniższego szczebla zamknęła sprawę odmową dochodzenia. Zgłoszenie więc najwyższym organom
ścigania nic nie dało. Nic dalej ze sprawą się nie dzieje, poza tym, że bardzo mocno zintensyfikowano
działania na członków Stowarzyszenia, działania operacyjne w postaci coraz bardziej wyrafinowanych
i okrutnych, zdalnych tortur zw. z działaniem różnego rodzaju broni kierowanej energii,
nanotechnologii.
Czyli zgłaszanie do organów ścigania jest jak się okazuje jest M.O ( Modus operantii) ?, jest częścią
tego systemu tortur?
Do Stowarzyszenia z różnych regionów Polski, zgłaszają się poszkodowani także za sprawą Policji ,
która to, jak się okazuje, informuje skarżących się o Stowarzyszeniu STOPZET , gdyż sama jest
bezsilna , odgórnymi wytycznymi i ma związane ręce. W Policji, jak widać nie wszystkim podoba się
torturowanie rodaków , gdyż zdają sobie sprawę co niektórzy, że to zatacza coraz szersze kręgi i wkrótce
to samo może zagrażać im również.
A zgłaszający problem, dalej pozostają bez właściwej pomocy i są coraz gorzej traktowani silnymi
„promieniami śmierci” (wiązkami energii kierowanej- D.E.W. i pod stałą elektroniczną kontrolą przez
24 godz. na dobę, także własnych myśli. Do Stowarzyszenia zgłaszają się także osoby z aresztów

śledczych i więzienia , że są poddawani okrutnym torturom zdalnej energii , wiązkami fal
elektromagnetycznych. A ich zawiadomienia do kierownictwa aresztów czy więzień, pozostają bez
poważnego potraktowania , poza wysyłaniem również jak wszystkich innych, skarżących się nękanie
elektroniczne , na badania psychiatryczne. Ostatnio dostarczono nam pismo od Karola Konrada z
Aresztu w Mysłowicach z prośbą o interwencję. Opis doświadczeń typowy dla technologii v2k i gang
stalkingu, zastraszania itp. ...
Wobec powyższego Stowarzyszenie domaga się szybkiej reakcji ze strony Pana Ministra jako organu
władzy zapewniającej stan prawny przestępczego procederu w celu wyeliminowania torturowania i
zabijania bezbronnej ludności cywilnej.

Załączniki:
1. Pismo z dnia 13-03-2017r, do MS/PG Zbigniewa Ziobry

