
Zarządzenie Nr 369/2022
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 3 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 1 zarządzenia Nr 219/2019 Prezydenta Miasta
Kalisza  z dnia  19  kwietnia  2019 r.  w sprawie  zasad  nadania  tytułu  „Honorowy Przyjaciel
Kalisza” zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 339/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2022 r.  w sprawie
nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„ 4) August Ryszard Tomaszek”.
2) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kalisza. 

§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                             
   Prezydent Miasta Kalisza

/…/
Krystian Kinastowski



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Załącznik
 do zarządzenia Nr 369/2022

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 czerwca 2022 r.

August Ryszard Tomaszek

Kaliszanin,  asnykowiec,  laureat  nagrody  Pro-Polonia  (1995),  nagrody  BIZNESU,  w  tym
samym roku odznaczony również Nagrodą Miasta Kalisza.
Był  kanclerzem  kapituły  nadającej  wyróżnienia  „Złota  Prądownica”  przy  Komendzie
Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. 

W  1995  r.  odznaczony   złotą  odznaką  Polskiego  Związku  Piłki  Siatkowej  za  zasługi
i sukcesy w polskiej  piłce  siatkowej.  Był  członkiem  Polskiego  Stowarzyszenia  Przyjaciół
Centrum  Peresa  dla  Pokoju.  pod  honorowym  patronatem  prezydenta  Aleksandra
Kwaśniewskiego.
Mecenas i miłośnik sztuki, działacz społeczny na rzecz rodzinnego miasta Kalisza.
Członek  i  współzałożyciel  Stowarzyszenia  im.  Eugeniusza  Kwiatkowskiego  w Poznaniu,
członek Rady Konsultacyjnej PWSZ i Akademii Kaliskiej. 

W 1997 roku sponsorował bieg Andrzeja Jabłońskiego, kaliskiego biegacza,  do Watykanu,
który w ciągu 26 dni pokonał 1577 kilometrów.

Jako  właściciel  Przedsiębiorstwa  Produkcji  Chłodniczej  „Augusto”  -  w latach
funkcjonowania  Spółki  -  czynnie  uczestniczył  w  inicjatywach  władz  miasta  Kalisza,
dofinansowując  imprezy  oraz  wydarzenia  dla  dzieci  i  młodzieży.  Firma  „Augusto”
nawiązywała  także  współpracę  ze  szkołami,  chętnie  udostępniając  zakład  do  zwiedzania
uczniom,  zapoznając  ich  ze  specyfiką  produkcji  lodów,  problemami  logistyki
czy marketingu. 

August  Ryszard  Tomaszek  wielokrotnie  był  doceniany  przez  władze  Miasta  Kalisza
zostając  laureatem  konkursu  Kaliszanin  Roku  w  latach  1995,  1996,  1997.  Dzięki
Przedsiębiorstwu  Produkcji  Chłodniczej  „Augusto”  miasto  Kalisz  było  rozpoznawalne
w całej  Polsce.  Przez lata  marka Augusto  wywodząca  się  z  Kalisza  wprowadziła  na rynek
wiele  produktów  oraz  zdobyła  liczne  nagrody  m.in. Dobra  Marka,  Jakość  Roku,  czy
Najlepszy Produkt. 
W 1994 roku firma „Augusto” wyprodukowała lód na patyku o wadze 8780 kg i długości 4
metrów,  tym samym ustanawiając  światowy rekord Guinessa.  Gigantyczny  lód  stanął  na
Głównym Rynku i został rozdzielony pomiędzy tłumnie zgromadzonych kaliszan.

Firma  „Augusto”  prowadzona  przez  Augusta  Ryszarda  Tomaszka  uczestniczyła  w życiu
miasta  przede  wszystkim  na  płaszczyźnie  sportowej.  Drużyna  kaliskich  siatkarek
„Augusto”  znana  była  kibicom w kraju  i  za  granicą  od  roku  1995,  kiedy  to  awansowała
do ekstraklasy. Zespół z Kalisza triumfował w sezonach 1995/1996, 1997/1998, 1998/1999
w rozgrywkach  ogólnopolskich  zdobywając  Mistrzostwa  Polski  oraz  Puchary  Polski,
a także na arenie  międzynarodowej,  reprezentując  miasto  Kalisz  w  najbardziej
prestiżowych  rozgrywkach  w Europie.  Dzięki  tym  wydarzeniom  sportowym  miasto  Kalisz
było stolicą siatkówki. Klub z Wielkopolski został mistrzem I ligi  w sezonie 2017/2018 i  po
blisko dziesięciu latach kaliska siatkówka wróciła do najwyższej klasy rozgrywkowej. 

Pan  August  Ryszard  Tomaszek   za  zasługi  na  rzecz  miasta  na wielu  płaszczyznach,
w pełni zasługuje na wyróżnienie Medalem Honorowego Przyjaciela Kalisza.
        


