Kalendarium waŜniejszych wydarzeń w historii fabryki obuwia w Chełmku.
źródlo: "Echo Chełmka", wydanie specjalne na 60 lat, str. nr.3
1929
grudzień, czeski przemysłowiec Tomasz Bata rejestruje w Sądzie Okręgowym w
Krakowie "Polską Spółkę Obuwia"
1931
Tomasz Bata wykupuje od rodziny Sapiehów tereny pod budowę fabryki oraz osiedla
mieszkaniowego. Przeszkolenie w firmie w Zlinie pierwszych pracowników z
Chełmka.
1932
I kwartał, uruchomienie pierwszych warsztatów produkcyjnych (obuwie gumowe,
tekstylno-gumowe i skórzane). Otwarcie pierwszych sklepów firmowych na terenie
kraju.
1939
Październik, ponowne uruchomienie produkcji od wybuchu wojny. Zakład przejmuje
komisaryczny zarząd niemieckiej dyrekcji.
1940
Wprowadzenie 10-godzinnego dnia pracy.
1945
26 luty, ponowne uruchomienie produkcji po zakończeniu wojny.
1946
Pracownicy "Chełmka" uruchamiają zakład w Otmęcie-Krapkowicach.
1947
Uruchomienie produkcji części maszyn dla całego przemysłu obuwniczego-zaląŜek
późniejszego Zakładu Urządzeń Technicznych " Technoskór" w Chełmku.
Upaństwowienie zakładu, który otrzymuje nazwę Południowe Zakłady Obuwia
"Chełmek" (PZO)
1950
Wybudowanie kotłowni parowej.
1951
Utworzenie Centralnego Biura Fabryki dla prowadzenia prac projektowych,
doświadczalnych i badawczych w zakresie wzornictwa, konstrukcji, konstrukcji i
technologii obuwia-zaląŜek Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, przeniesionego w
1965 do Krakowa. Wybudowanie nowego obiektu produkcyjnego, hali nr 35, która
pomieściła 4 oddziały szwalniczo-montaŜowe.
1952
Wybudowano drugi nowy obiekt produkcyjny halę nr 34 dla 4 oddziałów szwalniczomontaŜowych i budynek zespołu szkół zawodowych, wprowadzenie systemu
dwuzmianowego.
1954
Wybudowanie oddziału sklejania tkanin, bocznicy kolejowej i pierwszego hotelu
pracowniczego.
1955
Pracownicy "Chełmka" uczestniczą w uruchamianiu nowego zakładu obuwniczego w
Nowym Targu.
1957
Ponowne uruchomienie sklepów firmowych.

1959
Utworzenie Wielozakładowego Przedsiębiorstwa Garbarsko-obuwniczego PZS
"Chełmek" w skład którego weszły zakłady obuwia w Chełmku i Będzinie, garbarnie
w śywcu, Łodygowicach, Skoczowie, Oświęcimiu i Jaworznie Szczakowej
1960
Wybudowanie kolejnego obiektu produkcyjnego, hala nr 23 do produkcji obuwia
tekstylno-gumowego WEM (system wulkanizacji spodów gumowych)
1962
Oddanie suwnicy bramowej dla wyładunku materiałów z wagonów kolejowych.
1963
rozbudowa i modernizacja gumowni.
1966
Uruchomienie produkcji wtórnej skóry.
1969
Uruchomienie produkcji kooperacyjnej cholewek w Jaworznie.
1970
Zainstalowanie wtryskarki "desma" do produkcji podeszew gumowych oraz oddanie
magazynu wyrobów gotowych nr 33.
1971
Wybudowano magazyn maszyn i urządzeń produkcyjnych nr 48.
1972
Oddanie nowego obiektu produkcyjno-pomocniczego nr 27.Uruchomienie szwalni
terenowej w Krakowie.
1974
Oddanie magazynu materiałów łatwopalnych.
1976
Oddanie nowego obiektu produkcyjnego nr 13 dla stanowisk rozkroju wierzchów,
oddziałów szwalniczych, części oddziałów montaŜowych oraz magazynów.
Uruchomienie szwalni terenowej w Kętach.
1977
Uruchomienie produkcji spodów PU.
1978
Uruchomienie szwalni terenowej w Łodygowicach.
1979
Oddanie nowej przychodni przyzakładowej.
1982
Modernizacja parku maszynowego do obuwia pasowego.
1983
Przystąpienie do THZ "Skórimpex"Sp. z o.o.
1985
Uruchomienie produkcji obuwia wtryskowego. Uruchomienie szwalni terenowej w
Jastrzębiu.
1986
Oddanie drugiego obiektu produkcyjnego nr 12, w którym zlokalizowano oddziały
montaŜowe, rozkrój i opracowanie spodów, produkcję opakowań.
1987
35 milionowa para obuwia na eksport do krajów zachodnich.
1988
Modernizacja parku maszynowego w fazie opracowania spodów i montaŜu.
1990

Lipiec, rozpoczęcie realizacji programu restrukturyzacji "Chełmka" wyodrębnienie się
zakładów garbarskich w śywcu, Łodygowicach, Oświęcimiu, Jaworznie Sczakowej i
zakładu obuwia w Będzinie. 40 milionowa para obuwia na eksport do krajów
zachodnich.
1991
20 sierpień, przekształcenie PZPS w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa.
Wrzesień, wydzielenie się wydziałów energetyczno-mechanicznego, transportu i
oddziału sklejania tkanin i przekształcenie w spółki z o.o:
~Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "Enwos"
~Przedsiębiorstwo Transportowe "Transderm"
~Zakład Usługowy "Texlep"
Grudzień, rozwiązanie oddziałów terenowych w Jaworznie i Kętach.
1992
Czerwiec, rozwiązanie oddziału terenowego w Łodygowicach. Lipiec, wyodrębnienie
się wydziałów gumowni, produkcji wtórnej skóry i przekształcenie w spółki z o.o.:
~Przedsiębiorstwo Wyrobów Gumowych "Gumipol".
~Zakład Produkcji Wtórnej Skóry.
Grudzień, zlokalizowanie produkcji w jednym obiekcie nr 12.
1993
Styczeń, wyodrębnienie się ze struktury "Chełmka" S.A. produkcji obuwia i
utworzenie Przedsiębiorstwa Produkcji Obuwia "Chełmek" Sp. z o.o. czerwiec,
wyodrębnienie z "Chełmek" S.A. i przekształcenie oddziału terenowego w Krakowie
w Zakład Produkcji Obuwia SP. z o.o. Rozwiązanie oddziału terenowego w
Jastrzębiu. Lipiec, wyodrębnienie się z "Chełmka" S.A. wydziału utrzymania ruchu i
przekształcenie w zakład Produkcyjno-Usługowy "Mechanik" Sp. z o.o. styczeń,
początki tworzenia własnej sieci handlowej.

