
Chechło, młyn na Centurii w przysiółku Młyny

1. Kategoria

Zabytki techniki, młyn

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.37764 19.49965

4. Kod w dokumentacji

Chechlo-03-136

5. Data weryfikacji terenowej

22 czerwca 2016 r.

6. Opis

Jeden z dwóch pracujących niegdyś na Centurii młynów znajduje się około 1,3 km na północny zachód od Chechła. Jest to 
budynek murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, nieotynkowany, z dachem dwuspadowym krytym 
eternitem. Od południa przylega do niego parterowa część mieszkalna z użytkowym poddaszem, ceglana, nieotynkowana, z 
dachem dwuspadowym pokrytym blachą. W pobliżu stoi kilka opuszczonych budynków będących pozostałością po dawnym 
tartaku. Droga prowadząca przez las do miejscowości Hutki-Kanki nosi nazwę Młyńskiej Drogi. W 2016 roku posesja z młynem
była ogrodzona i trwały na niej prace budowlane. 

Wzmianki o młynie na rzece Czartorii (dzisiejszej Centurii) występują w dokumentach dotyczących Chechła od początku XV 
wieku. W 1422 roku wymieniony jest między innymi młynarz Maciej Kłokoczek, właściciel trzeciej części młyna i stawu, które 
po jego śmierci przeszły na własność Wojciecha z Parcz*. Na mapie z początku XIX wieku zaznaczony jest Młyn Guzek, 
należący zapewne do młynarza lub rodziny młynarskiej Guzków**. Na kolejnej mapie, pochodzącej tym razem z przełomu XIX 
i XX wieku, w przysiółku zaznaczone są już dwa młyny***. Po drugim z nich, leżącym bliżej Chechła, nie zachowały się 
znaczące ślady. Na jego terenie znajduje się obecnie gospodarstwo rybackie i restauracja Jurajski Młyn. Zakłady młynarskie 
oraz tartak działały w przysiółku Młyny do lat 50. XX wieku****.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, edycja elektroniczna, hasło Chechło, 
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=3750&q=chech%C5%82o&d=0&t=0, dost. 30.08.2016.

** Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (tzw. Mapa Kwatermistrzostwa), 1:126 000, kol. II, sek. VIII, 1839-1843 (I wyd.), 
wersja online na stronie projektu Mapster, http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=KWATERMISTRZ, dost. 30.08.2016.

*** Karte des Westlichen Russland, 1:100 000, arkusz E40, 1892-1921. Wersja online na stronie projektu Mapster, 
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=KWR100, dost. 30.06.2016.

**** Olgerd Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom II, cz. 1, Gminy Klucze i Pilica, Agencja PRomocji OK, Olkusz 
2000, s. 27.

Fotografie wnętrza młyna z czasów sprzed remontu: http://www.straznicyczasu.pl/viewtopic.php?t=79  http://fotopasjon.e-kei.pl/  
183-opuszczony-mlyn-chechlo-kolkusza/ 
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