CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Jak to z Kurierem Mosińskim było i jest
Małgorzata Kaptur: 16.07.2013 r.
aktualizacja: 31.07.2013 r. - postanowienia Sądu Okręgowego
Dotarł do mnie i myślę, że do Państwa również, trzeci numer pisma NRM. Stowarzyszenie poświęciło mi
wiele miejsca w prestiżowej lokalizacji - jestem pod wrażeniem. Licząc na zdrowy rozsądek czytelników,
pragnę problem usystematyzować...
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KURIER MOSIŃSKI. Do tej pory wszyscy tak
nazywają tę gazetę

Sąd Okręgowy w
Poznaniu na mój
wniosek

rejestruje tytuł KURIER MOSIŃSKI. Wcześniej uzyskuję
informację o tym, że Stowarzyszenie NRM ma prawo do
posługiwania się tytułem: www.nowoczesna-mosina.pl - bez
żadnych dopisków.
Tę informację potwierdza również Rejestr Czasopism w
Warszawie.

Stowarzyszenie NRM

wydaje KURIER MOSIŃSKI nr 2

Małgorzata Kaptur

Jako właściciel tytułu wzywam red. Jolantę Szymczak do
zaprzestania kolportażu pisma, posługującego się bezprawnie
tytułem KURIER MOSIŃSKI i opisuję to na niniejszej stronie.
Ostatecznie nie kieruję jednak sprawy na drogę sądową,
zadowalając się usunięciem wydania elektronicznego pisma NRM
z Internetu.

Małgorzata Kaptur

opisuję sprawę bezprawnego wykorzystania tytułu w "CM"

marzec 2013

kwiecień 2013

rejestruje tytuł

mimo że ma tytuł jak wyżej wydaje nr 1 pisma pod tytułem

rozszerza nazwę pisma, którego red. jest J. Szymczak na
Sąd Okręgowy w
"www.nowoczesna-mosina.pl KURIER MOSIŃSKI"
Poznaniu na wniosek
Postanowienia Sądu Okręgowego, który mimo zbieżności tytułów
NRM
dokonał tej zmiany, nie komentuję.
Wydaje trzeci numer swojego pisma. Jego tytuł po raz pierwszy
Stowarzyszenie NRM jest zgodny z postanowieniem Sądu
"www.nowoczesna-mosina.pl KURIER MOSIŃSKI"

Rejestrując tytuł KURIER MOSIŃSKI chciałam zwrócić uwagę na lekcewazący stosunek do prawa
zaprezentowany przez Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska.

Cel mój został osiągnięty, bo:
1. Stowarzyszenie NRM usunęło elektroniczne wydanie swojego pisma ze swej strony (nazwa pozostała) i
z platformy ISSUU, gdzie było umieszczone.
2. Stowarzyszenie NRM wystąpiło do Sądu z ponownym wnioskiem tym razem o zmianę tytułu (proszę
zwrócić uwagę na ten szczegół na skanie zamieszczonym w Kurierze) i dopiero od 20 maja 2013 r.
uzyskało prawo do tytułu, jakim się posługuje od listopada 2012 roku. Miałam podstawy, by w
kwietniowym numerze pisać o bezprawnym posługiwaniu się tytułem przez NRM.

Rejestrując zmianę Stowarzyszenie przyznało, że do tej pory nie miało
prawa nazwy KURIER MOSIŃSKI używać.
W marcu po otrzymaniu mojego pisma usunięto Kuriera z Internetu:

co widać na załączonych obrazkach.

Zmiana został wprowadzona do rejestru 20 maja 2013 r.
Niestety o tym p. Szymczak nie napisała. Szkoda.

Jolanta Szymczak dziękuje za reklamę (" poświęcili temu tematowi prawie pół strony") i w formie
rewanżu reklamuje moją skromną osobę prawie na całej całej stronie.

Kończąc swój artykuł pani redaktor sugeruje, że oni mają mieszkańców w głębokim poważaniu, "poza
wydawaniem CZASU MOSINY nie zrobili jeszcze niczego dobrego".
Pochwała konkurencyjnego pisma - to bardzo miłe. Dziękujemy
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