70 rocznica powstania KWP
W dniu 1 marca obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych, który związany był z 70 rocznicą powstania
Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) polskiej organizacja niepodległościowa działającej od kwietnia 1945 r.,
głównie na terenie województwa łódzkiego, ale także w województwach śląskim, poznańskim i kieleckim.
Twórcą i głównodowodzącym KWP (do czerwca 1946 r.) był kpt. Stanisław Sojczyński ps. "Warszyc". Działania KWP
obejmowały: samoobronę, walkę z bandytyzmem, ochronę społeczeństwa przed Armią Czerwoną, likwidację
najbardziej aktywnych urzędników władzy komunistycznej, a także zdobywanie żywności, leków, ubrań itd...
KWP była od samego początku główną organizacją niepodległościową na terenie województwa łódzkiego, a po
amnestii w sierpniu 1945 r. jej szeregi zasiliło wielu byłych AK-owców, którzy nie złożyli broni.
W szczytowym okresie KWP liczyło ok. 3 tys. członków. Walkę zbrojną prowadziły oddziały leśne. Do bardziej znanych
należały oddziały Jana Małolepszego ps. "Murat" czy Henryka Glapińskiego ps. "Klinga" .
Ziemia wielgomłyńska zapisał się też na kartach historii
w działaniu Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Jednym z jej
śladów jest pomnik w Wólce Bankowej postawiony na miejscu
pochówku Stanisława Bakalarza żołnierza KWP.
Stanisław Bakalarz,
który najprawdopodobniej
pochodził z Krzętowa, urodził się w 1925 roku. W 1946 roku
związał się z Konspiracyjnym Wojskiem Polskim i przystąpił do
oddziału Henryka Glapińskiego „Klingi”.
Zginąl latem 1946 r podczas akcji, którą Urząd
Bezpieczeństwa przeprowadził przeciwko stacjonującym w
Wólce Bankowej żołnierzom KWP.
Nad ranem otoczono gospodarstwa w Wólce Bankowej i doszło do walki. Partyzanci zdołali się wycofać ale
na miejscu poległ Stanisław Bakalarz, który następnego dnia został pochowany obok kapliczki przy skrzyżowaniu
dróg. W latach 90 ubiegłego wieku w tym miejscu powstał pomnik upamiętniający to wydarzenie.

Nowe dowody osobiste
Od 1 marca wydawane będą nowe dowody osobiste. Dokumenty te będą pozbawione pewnych informacji, do
których zdążyliśmy się już przyzwyczaić.
W nowym dowodzie osobistym nie będzie już adresu zameldowania, rysopisu, własnoręcznego podpisu.
Natomiast będzie informacja o obywatelstwie polskim. Będzie to również dokument lepiej zabezpieczony.
Ministerstwo Sprawa Wewnętrznych zapewnia, że brak informacji o adresie zameldowania czy skanu podpisu nie
będzie żadną przeszkodą w kontaktach z bankami czy urzędami.
Nie musimy jednak zmieniać dowodu osobistego jeśli jest on jeszcze ważny. Według nowych przepisów
wniosek o nowy dowód możemy złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski.

