UCHWAŁA NR XXXI/314/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020,
poz. 713 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Pleszewie, obręb ewidencyjny Pleszew następującą nazwę ul. Edwarda Horoszkiewicza - droga biegnąca od ulicy Kaliskiej w kierunku południowym, oznaczona jako
działki nr 2068/10, 2067/11, 2067/13, 2067/10, 2068/12, 2062/10.
2. Szczegółowy przebieg drogi określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pleszewie
Adela Grala - Kałużna
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UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXI/314/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 roku
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy nadaje nazwy drogom i
placom w drodze uchwały.

Edward Horoszkiewicz urodził się 6 grudnia 1938 r. na Wołyniu. Jako 5-letni chłopak trafił
do obozu w Wizau - filii Gross-Rosen, w którym przebywał do zakończenia wojny. W 1968 r.
ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Poznaniu. Następnie uzyskał specjalizację
z ginekologii i położnictwa. Zaraz po ukończeniu studiów medycznych podjął pracę w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Pleszewie. Od marca 1973 r. do kwietnia 1994 r. pełnił funkcję dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie. Był współtwórcą powstania i budowy szpitala oraz
obiektów szpitalnych w Pleszewie. Dzięki Jego działaniom i zaangażowaniu, udało się polepszyć
warunki pracy lekarzy i pielęgniarek, a przede wszystkim komfort i warunki leczenia pacjentów. W
1982 r. otwarto nową siedzibę szpitala przy ul. Poznańskiej 125, poprawiając tym samym bazę
lokalową placówki do tej pory mieszczącej się przy ul. Bojanowskiego. Pleszewski szpital do dziś
funkcjonuje w tym właśnie miejscu, aktualnie w formie spółki prawa handlowego jako Pleszewskie
Centrum Medyczne, które od kilku lata zajmuje czołowe miejsca w rankingach placówek
medycznych w całej Polsce. Będąc dyrektorem ZOZ Edward Horoszkiewicz kierował całą służbą
zdrowia Ziemi Pleszewskiej. Przez cały okres swojej ponad 40-letniej pracy zawodowej
utrzymywał ścisły kontakt ze społeczeństwem Pleszewa i regionu. Szczególnie znany i ceniony był
w środowisku kobiet. Dzięki jego wiedzy medycznej przybyło wielu nowych i zdrowych obywateli
Pleszewa i Ziemi Pleszewskiej. Przez lata prowadził w Pleszewie szkołę rodzenia.
Ważnym elementem życia Edwarda Horoszkiewicza była działalność społeczna, która przenikała
się z działalnością polityczną i zawodową, przynosząc wymierne efekty dla naszego miasta.
Działalność tę prowadził zarówno przed jak i po przemianach 1989 roku. W 1989 r. uzyskał
mandat posła na Sejm kontraktowy. Został wybrany w okręgu kaliskim z puli PZPR. Na koniec
kadencji należał do Klubu Poselskiego Unii Pracy, zasiadał w Komisji Zdrowia, Komisji
Regulaminowej i Spraw Poselskich, a także w Komisji do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej
Komisji Wyborczej oraz protestów wyborczych wraz z opinią Sądu Najwyższego w tej sprawie. W
1991 r. kandydował do Senatu w województwie kaliskim. W późniejszym czasie działał w
samorządzie terytorialnym. Z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1998-2002 był
radnym I kadencji Sejmiku Wielkopolskiego, a w latach 2002-2006 radnym Rady Powiatu
Pleszewskiego, po czym zakończył aktywność polityczną.
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Był członkiem wielu towarzystw medycznych i pozamedycznych. Posiadał honorowy tytuł „Lekarz
Przyjacielem Kobiety”. Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony wieloma
nagrodami i odznaczeniami m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim. Otrzymał
także Nagrodę I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Uchwałą z dnia 16 maja 2001 r.
Rada Miejska w Pleszewie nadała mu odznaczenie „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy
Pleszew”. Choć zakończył swoją aktywność polityczną, to jako człowiek ogromnej kultury i
erudycji nie zaprzestał działalności na innych płaszczyznach. W ostatnich latach dokumentował i
opisywał swoje życie, swoją działalność, historię swojego miasta. Podejmował te działania
pomimo kłopotów zdrowotnych, które go nie oszczędzały. I tak w ostatnich lata życia wydał
książki pt. „Zamordowane dzieciństwo”, „Mowy życiem związane” i „Byłem posłem sejmu
kontraktowego”. W maju 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie promowana była jego
książka pt. „Od pijawek po dializy. Z kart historii pleszewskiej medycyny”. To obszerna publikacja
na temat historii pleszewskiej medycyny, której badaniem zajmował się praktycznie do ostatnich
dni.
Wszystkie swoje sukcesy i pasje dzielił ze swymi najbliższymi, którzy byli dla Niego zawsze
ogromnym wsparciem - żoną Krystyną, z którą przeżył wspólnie 49 lat oraz córkami: Małgorzatą i
Paulą.
A o sobie pisał tak: „Kresowianin z urodzenia, Wielkopolanin z zasiedzenia, Pleszewianin
z wyboru”. Dla nas Zasłużony, Poważany i Pamiętany Pleszewianin.
Majac na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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