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1. Zespół kościoła par. pw. św. Klemensa
A.  Kościół par. pw. św. Klemensa,  istniejący może 1229, zbud. jako gotycki XIII/XIV 
w. w wyniku lokacji miasta (1290), rzebud. W.  XIV (ok. 1354?), przed 1629 dobud. po
pn. s tronie  korpusu  kaplic  św. św. Stanisława i Barbary, 1690-1693 dobud. po pd. stronie 
prezbiterium kaplicy Morsztynów staraniem Barbary z Moskorzewskich Morsztynowej
(bud. Jan Ignacy Delmars),  w  1. poł. XVIII w.  dobud.  po  pd.  stronie korpusu kaplic 
Matki Boskiej Różańcowej,  Matki Boskiej Częstochowskiej. Zniszczony przez zawały 
górnicze i rozebrany 1786 z postawieniem fundamentów  i kaplicy Morsztynów. Odbu-
-dowany – z przedłużeniem korpusu ku  zach. - staraniem władz  salinarnych  jako neo-
-klasycystyczny  ok.  1804-6 wg  kosztorysu (i projektu) Carla von Höfern, pod kierun-
-kiem Mathiasa  Josepha von Lebzelterna  (prace wykończeniowe 1813-15),  konsekro-
-wany 1825. Przebud. ok. 1881-5 staraniem ks. Zygmunta Goljana
C. Stara  plebania,  zbud.  jako  Późnoklasycystyczna  po 1835 – przed 1842, rozebrana 
i zrekonstruowana ok.2000.
B. Dzwonnica  barokowa,  zbud.  po  pożarze  1682 (przed 1690),  prace kontynuowane 
1699 (bud. Marcin Pellegrini?).
2.  Kościół  pw. Św. Krzyża  (fundamenty),  zbud.  jako  romański  pocz.  XIII w., 1443 
wzm.  jako  szpitalny,  od 1618  określany  jako drewniana kaplica,  rozebrany po 1786.  
Fundamenty kamienne ujawnione 1960-1.
3. Kościół  fil. pw. św. Sebastiana  na Sandrowej,  zbud. ok. 1681 (konsekrowany 1598)
jako  fundacja  Sebastiana Lubomirskiego, restaurowany 1907-8 staraniem Grona Kon-
-serwatorów    Galicji   Zachodniej  pod  nadzorem  arch.  Sławomira   Odrzywolskiego
i Feliksa Kopery. Drewniany.
4. Zespół  klasztoru  Franciszkanów-Reformatów.  Ufundowany 1623 staraniem burmi-
- strza  Piotra  Grochowicza  (z  udziałem  Zygmunta  III  jako  pierwszego  fundatora), 
zlikwidowany 1954-6  przez  władze  komunistyczne  (jako  dom  pracy  dla zakonnic). 
O skromnych  cechach  barokowych.
A. Kościół  pw. św. Franciszka.  Zbud.  1623-6,  remontowany  1718-21  ( po  pożarze). 
B. Klasztor.  Pierwotny  drewniany  zbud. 1625, zastąpiony murowanym 1650-5, odbu-
- dowany  jako  murowany  po pożarze 1718,  rozbudowany 1755 z fundacji Sebastiana 
Koszutskiego,  rozbudowany 1871-6  (nadbudowa  drugiego  piętra nad  skrzydłem pd)
i 1928  (nadbud.  drugiego  piętra  nad  całością,  dobud.  nowicjatu  przy skrzydle zach. 
1927-8 (proj. budowniczowie Paweł Hanusek z Kęt i Michał Guzikowski z Krakowa),
 wirydar z  częściowo zabudowany 1936  przez  oratorium  (ach. Tadeusz  Maćkowski).
C.  Cmentarz  klasztorny  z  Drogą Krzyżową  założony zapewne XVII w., obecny mur 
z bramka od pn. zbud. 1809, przebud.  Ze wzniesieniem obecnych Stacji Męki Pańskiej
1852-3 (bud. salinarny Jakub Funfara).
D. Ogród  założ. XVII w., mur z bramką  w. XVIII/XIX,  altana drewniana w. XIX/XX.
5.  Bożnica Wielka.  Zbud. XVIII w. (po 1772?), związana  z „miastem żydowskim” na 
Klaśnie,  remontowana   pożarze  1880  i  po  zniszczeniach  wojennych  1914. Po 1945 
dewastowana,  zabezpieczona  awaryjnie  1980.
6. Bożnica Mała. Zbud.  XVIII/XIX w.,  związana  z „miastem żydowskim” na Klaśnie.
Po  1945  zdewastowana,  przed  2014  rozebrana.
7.  Bet   ha-midrasz  i   siedziba   Gminy  Żydowskiej,  ul.  Seraf  11.   Zbud.   ok. 1911, 
po   1945    przebud.    na  dom  mieszkalny,  ok. 200  zastąpiony   nowym   budynkiem.
8.  Cmentarz   katolicki.   Założony  1833  r.,  poszerzany    przed  1878  z   ukształtow-
- aniem   obecnego,   kwaterowego  układu;   kaplica   grobowa  Julii  Langerowej   pw. 
św. Kingi,  zbud.  ok. 1838,  Późnoklasycystyczna;  dom przedpogrzebowy modernisty-
- czny,  zbud. 1925-6,  proj. J. Zimler, J. Merenda; kwatera wojskowa z I wojny świato-
-wej, 1918, adaptowana jako kwatera z II wojny światowej; liczne nagrobki klasycys-
- tyczne,  1 poł. XIX w.  i  historyzujące,  XIX/XX w.
9.  Cmentarz  choleryczny.  Założony  w  związku  z  epidemią  1846,  przy   cmentarzu 
katolickim.  W formie  kopca,  zwieńczonego  nowszą  figurą  Niepokalanego  Poczęcia 
N.P.  Marii  na  pierwotnej  kolumnie.
10.  Cmentarz   żydowski.   Założony   zapewne   w   końcu   XVIII   w.  przy  „mieście 
żydowskim”  na  Klaśnie;  zachowane  macewy (najstarsza z 1822); miejsce masowych 
egzekucji  (1939-42)  upamiętnione  pomnikiem  Ofiar  Holokaustu.
11.  Zespół  Zamku  Żupnego.  Wykształcony  w  związku  z odkryciem soli  kamiennej 
i  lokacją  miasta  w  końcu  XIII  w.  wielokrotnie  przekształcany.
A. Dom  pośród  Żupy.  Zbud.  koniec  XIII w. wraz z najstarszym obwodem obronnym 
( mur  o  narysie owalu ),  rozbud.  staraniem Kazimierza Wielkiego  (60. lata XIV w.?) 
przez  królewski, wawelski warsztat budowlany z jednoczesnym poszerzeniem obwodu 
obronnego  i powiązaniem go z fortyfikacjami miejskimi (zob. poz. 12A), przebudowy-
- wany w. XV (m. in. po pożarach 1473, 1475),  XVI  (m. in. przed 1581 wprowadzenie 
drewnianej  przewiązki  związanej  z  Domem Żupnym),  XVII  (m. in. po 1670 – przed 
1685), restaurowany w. XVIII, XVIII/XIX (z likwidacją wsp. przewiązki), XIX, zrujno-
-wany  w wyniku działań wojennych 1945, restaurowany 1976 z częściową rekonstrukc
-ją gotyckiego układu przestrzennego.
B.  Dom  Żupny.  Lokalności we wsch. i Zach. części rzutu  dobudowane do miejskiego 
muru obronnego ok. 1361, całość rozbudź. Do obecnego zasięgu rutu po pożarach 1473
i 1475, przebudowywany ok. 1536-9  ( z udziałem wawelskiego warsztatu Batrholomeo 
Berrecciego?),  zwieńczony  attyką  XVI/XVII w. zlikwidowaną  zapewne w  toku prac 
przed  1685,   remontowany   1724-5  z  oszkarpowaniem   elewacji  pn,  XVIII/XIX w. 
i  przed   poł. XIX w.    (  z   ukształtowaniem   obecnej   bryły   i  elewacji).
C.  Relikty    muru   obwodowego  pierwotnego  założenia.  Mur zbud.   koniec XIII w., 
ujawniony w badaniach 1966-8 i w rezultacie eksponowany.

D.  Reszty   obwodu  obronnego  zamku.  Obwód   wykształcony  ok. 1361  jako  aneks 
w  fortyfikacjach  miejskich, oddzielający teren zamkowy od miasta od  wsch. (odcinek 
zachowany,  wielokrotnie  przebudowywany  w. XVI-XIX)  i  od pd.  (zachowana  linia 
podziałui  fundament). 
E. Relikt  szybu-studni  solankowej.Wybity może ok. poł. XIII w. w związku z poszuki-
-waniami soli kamiennej, ujawniony w toku badań 1968 i w rezultacie wyeksponowany.
F.  Relikt  Kuchni  Królewskiej  (górniczej).  Pierwotna   budowla zapewne  związana z 
ordynacją żupną 1368, kolejna zbud. 2. poł. XV w., rozebrana przed 1724-5, zastąpiona 
przybudówką   przed   1818,  zniszczoną  1945.  Fundamenty  eksponowane  w  wyniku 
badań  z  lat  60. XX w.
G. Dawna  wozownia.  Zbud.  jako  neoklasycystyczna,  parterowa  1834-6  w  linii  pd. 
odcinka  zamkowego  muru  obronnego,  nadbud. o piętro 1900-1 z adaptacją dla celów 
administracyjnych, remontowana z adaptacja na restaurację po 1990.
H. Park  zamkowy.  Notowany jako sad od końca XVI w., przekształcany jako ozdobny 
ogród kwaterowy między 1714 a 1717, poszerzony o taras (ogród górny) od pd. 
ok..1724. Przed 1842 wprowadzona kompozycja krajobrazowa. Dzisiejsza kompozycja 
z    elementami    krajobrazowymi    i    geometrycznymi,    po    1990 
12. Fortyfikacje miejskie. Wzniesione staraniem Kazimierza wielkiego, może w okresie
przeniesienia miasta na prawo magdeburskie (1361), złożone z kamiennego muru 
wzmocnionego   licznym   basztami  o   narysach    kwadratowych  i  dwiema  bramami 
(od  pn. i  pd.).  Stopniowo  likwidowane  od  pocz.  XVII  w.   Zachowane   fragmenty:
A.  frontu  pn  w  linii  pn. elewacji  Domu  Żupnego  ( adaptacja  najstarszego  obwodu 
obronnego  Zamku   Żupnego)   z   przedłużeniem  ku  Zach.  ( odcinek  oblicowany  od 
zewnątrz,   pocz.  XX w. ; wewnątrz   relikty   kazamaty   (austriackiej?)
B.  baszta  narożna   pn.-zach.,   restaurowana  1937   (arch.   Henryk    Jasieński);
C.   relikt      pn.    odcinka   frontu   zach.  z   basztą,  uczytelniony   w   wyniku   badań 
archeologicznych   1993-4;
D. relikt baszty w piwnicach pałacu Siodełkiewiczów, ul. Kilińskiego 11/13(zob. poz.16).
13.  Pozostałości   austriackiej  twierdzy  polowej.  Zrealizowana  1778,   zlikwidowana 
po   1809.  Obwód  wyznaczony  przez  wał wzmocniony ziemnymi redutami. Czytelne 
fragmenty.
14.   Zespół   pałacu   Przychockich,   Rynek 2.
A.  Pałac.  Zbud.  1784   staraniem   Kazimierza   Przychockiego   przez   austriackiego 
budowniczego  urzędowego  lub  salinarnego;  barokowo - klasycystyczny.   Zakupiony
i  częściowo przebud. 1819 przez  władze  salinarne i  przeznaczony  na  biura  Dyrekcji 
Sprzedaży  Soli.  Przed  1878   adaptowany  na  szkołę  żeńską  i  przebud.;   gruntowna 
przebudowa   z   częściowym   zatarciem   cech   stylowych   ok. 1966.
B.  Oficyna  tylna.   Zbud.  po  1818  jako   mieszkalna   z   wozownią,   przebud.   1878
( bud.  Chełmecki )  i  gruntownie  ok. 1966.
15. Zespół pałacu Konopków, ul. Słowackiego 18/22.
A.  Pałac.  Zbud.  ok...  1784  staraniem   Jana  i  Piotra Konopków  przez  austriackiego 
budowniczego  urzędowego  lub  salinarnego;  barokowo - klasycystyczny.   Zakupiony 
wraz z zespołem 1808 przez władze salinarne, przebud. ok.1808-14 wg niezachowanego  
projektu krakowskiego budowniczego Jana Postawki jako Handlungshaus, 1811 (1812?)
- 14,   przeznaczony   na   koszary  dla  żołnierzy   zatrudnionych   w  salinie,   od  1814
mieszkania   pracowników   salinarnych,  1855   szpital   wojskowy   podczas  epidemii 
cholery,   częściowo    przebud.    koniec    XIX   w.    po    2000   adaptowany  dla  IPN.
B.   Taras.   Zbud.   ok.   1784,   wielokrotnie   przebudowywany.
C.   Oficyna.   Zbud.   ok. 1784   jako   browar,    po   pożarze   1809   adaptowana  jako 
stajne,   dach   częściowo   przekształcony   po   1866 – przed   1908
16. Pałac Siodełkiewiczów,  ul. Kilińskiego 11/13. Zbud. ok. 1784 staraniem Wojciecha 
Siodełkiewicza   przez   austriackiego   budowniczego   urzędowego   lub   salinarnego; 
barokowo - klasycystyczny z adaptacją  baszty miejskiej  w  piwnicach (zob. poz. 12D),
przebud.  Jako kamienica czynszowa koniec XIX w. (bud. Jan Hojarczyk) i pocz. XX w.
17. Pozostałość  zespołu dworskiego w Lednicy Dolnej. Folwark wzm. przez Długosza,
później  dwór  renesansowy  wzm.  XVII-XVIII  w. jako  własność  salinarna, związany 
z   kompleksem   stawów.  1778  adaptacja  na koszary w  ramach  austriackiej twierdzy
polowej   ( zob. poz. 13);    zachowany    dom,    ul... ..   Pułaskiego  24,   pocz.   XIX w.
18.  Zespół   dworski  w  Sierczy. Ukształtowany  w 80.  latach  XVIII w.  dla  Ignacego 
Przychockiego,  zapewne w miejscu dworu w majętności Lubomirskich (pocz. XVII w.) 
złożony  z  barokowo - klasycystcznego dworu  ( austriacki  budowniczy  urzędowy lub 
salinarny).  Od  1921  w posiadaniu  krakowskich  urszulanek: 1933  nadbudowa  piętra 
w  dachu  dworu, 1923  adaptacja bud.  gospodarczego na kaplicę, rozbudowaną 1983-9 
jako  kościół  par.  pw. św.  Mikołaja  (od 1990),  1991-3  budowa  nowego budynku dla
przedszkola.
19.  Relikt   zespołu   uzdrowiskowego.   Założony  1837  przez  Towarzystwo  Akcyjne 
staraniem  lekarza  salinarnego   Feliksa  Boczkowskiego;   rozwój  zahamowany  przez
wypadki  rzezi galicyjskiej 1846,  likwidacja1852. Dawny dom zdrojowy zbud. ok.1837
jako późnoklasycystyczny pawilon, przejęty 1852 przez szkołę, gruntowanie 
przebudowywany  1863, 1884,  1912  i  w 60. latach XX w. z zatarciem cech stylowych; 
od   strony  pd.  teren   d. parku.
20. Park Miejski im. Adama Mickiewicza. Założony 1835-8 (Volksgarten; od nazwiska
starosty Carla Berndta  zwany Berndtówką)  jako angielski ze stawem i sztuczną wyspą,
poszerzony  ku zach.  w związku  z  nieudaną  próbą  reaktywacji  uzdrowiska,  po 1945 
zaniedbany,  po  2004  urządzany  z  przywracaniem  dawnej  kompozycji  wg  projektu 
arch. Bożeny Stachurskiej-Oremus i inż. Bogusława Górskiego. Z pierwotna
kompozycją związana aleja z kasztanowcami (dzisiejsza ul.. Żeromskiego).
21.  Park  Królowej  Jadwigi.  Krajobrazowy,  założony  staraniem  Kopalni przed 1869 
w     otoczeniu      szybu    „Daniłowicza”   (  zob.   poz.   49  ),    ok.  1873    częściowo 
przekomponowany z założeniem owalnego klombu przed nowym budynkiem nadszybia.

22.  Park   św.  Kingi.  Założony  ok. 1873   w   otoczeniu  szybu   „Cesarzowej  Elżbiety” 
( dziś  Św.  Kingi;  poz. 53 )  jako krajobrazowa kompozycja otaczająca trzy domy praco-
-wników salinarnych (dzisiejsze ul. Park Św. Kingi 3, 4, 5; przebudowywane 1907 i grun-
- townie 1941 – po 1945). Po 1945  częściowo  zabudowany przez remizę straży  pożarnej 
i  szpital;   północną  część  zajęła  tężnia  solankowa  z  wieżą  widokową,  otwarta  2014.
23.  Tak  zwane Planty.  Zespół  zieleni wypełniający  zach. część przedmiejskiego Rynku 
Dolnego,  założony   ok. 1869  w  okresie   likwidacji   nadszybia  „Wodnej Góry”  (poz.), 
przekomponowany  wg  projektu  1936  jako  kwaterowy.  Pomnik Niepodległości z 1928 
zlikwidowany przez hitlerowców 1939, przywrócony 1998. Ok. 1957 ustawienie pomnika 
Adama  Mickiewicza  (Tadeusz Błotnicki, 1903), przeniesionego z Parku im. Mickiewicza
(poz. 20).
24. Budynek  Magistratu,  ul..  Powstania  Warszawskiego 1.   Zbud. 1893 (proj.b  ud. Jan 
Hojarczyk)  w  duchu  neogotyku   angielskiego   jako  adaptacja teatru  (30. lata XIX w.),
w   miejscu  d.  szpitala  górniczego  erygowanego   1363   przez   Kazimierza   Wielkiego
z  kościołem  Św. Ducha  (burzonym od 1842); od wsch. d. odwach, późnoklasycystyczny,
zbud.  1837   z   adaptacją   zabudowy   szpitalnej.
25.  Budynek  d. Starostwa,  ul.   Mickiewicza 10.   Zbud.   ok. 1837   zapewne   staraniem 
starosty  Carla Berndta  jako  późnoklasycystyczny,  przebud  koniec XIX w. i gruntownie
po 1990  ( wówczas  też  zburzenie  drugiego  budynku  starostwa,  ul...  Mickiewicza  12,
z   końca   XVIII   w.  ).
26. Budynek   straży  pożarnej,  ul. Batorego 15 /  ul.  Limanowskiego. Zbud. w. XIX/XX,
proj. bud. Jan Hojarczyk.
27. Dawny  hotel  „Pod Złotym Aniołem”,  pl. Kościuszki / ul... Słowackiego. Zbud. 1835
jako   późnoklasycystyczny,   przebud.   1899  z  dobudową    skrzydła   od   ul.   Batorego
i   wprowadzeniem   historyzującego   detalu   elewacji.
28.   zajazd,  ul. Niepołomicka 8. Zbud. pocz. XIX w. przy trakcie do Niepołomic z lat ok.. 
1784 - 8   jako   klasycystyczny,   przebudowywany   w.   XX   z   uproszczeniem   detalu.
29. Budynek dawnej Szkoły Górniczej i Muzeum Salinarnego, ul. Dembowskiego 2.
Zbud.  1897 - 9  ( proj.  arch.  Tadeusz  Mostowski  ze  Lwowa )  pod  kier. bud. Ignacego
Miarczyńskiego   z   Krakowa.   Neogotycki.
30. Budynek  szkoły  ( dziś Gimnazjum  im. Kazimierza Wielkiego ),  ul. Piłsudskiego 20,
zbud.  jako siedziba szkoły żeńskiej 1913-14  (proj. bud. miejski Jan Hojarczyk?), Dawny
modernistyczny.
31. Budynek Ochronki Dziecięcej Sióstr Felicjanek, ul. Asnyka 36 / ul. Gdowska 1/,
zbud.   1874    w    miejscu     zburzonego     wcześniej     nadszybia     szybu    „Bużenin”
(  zob.   poz.  44  ),   przebud.   XX  w.
32.   Budynek    Ochronki    Dziecięcej,   ul.   Gdowska   41.   Zbud.   koniec   XIX w.   na  
terenie   Lednicy   Niemieckiej.
33.  Budynek  dawnego  szpitala   salinarnego,  ul.  Limanowskiego  34.   Zbud.   1838 - 9 
z  funduszy   zlikwidowanego   szpitala  górniczego  św. Ducha (zob poz.25), adaptowany 
na   mieszkania   1867.   Późnoklasycystyczny.
34.  Kramy   masarskie,   ul....   Sikorskiego  9.   Zbud.   1896,   proj.  bud. Jan Hojarczyk.
35.  Tak   zwane   Sukiennice,   ul.  Powstania   Warszawskiego 14.    Zbud.   XIX/XX   w. 
(  proj.  bud.  Jan   Hojarczyk?  ).
36.  Zespół  stacji   Kolejowej  Wieliczka,  ul..  Dembowskiego. Linia kolejowa Bieżanów  
-Wieliczka  zbud.  1857, przedłużenie  ( niezachowane ) do szybu „Regis”  (poz.41) 1861;
pierwotna    zabudowa   po   1860.
A.   Budynek   stacji,   pocz.   XX w.
B.   Dom   mieszkalny,   ul.  Dembowskiego  57,  ok. 1875.
37.  Miejsce   szybu   „Gieraszowskiego”  („Goryszowskiego”);  wybity  ok.  1288   przez 
Gierasza  ( Borusa  Gerarda ),  mieszczanina  krakowskiego,  identycznego z późniejszym 
wójtem   Miechowa,  zlikwidowany  wkońcu  w.  XV,  lokalizacja  ustalona  w  badaniach 
archeologicznych  1979 - 81.
38.  Miejsce szybu „Świętosławskiego”;  wybity przed 1334, zniszczony przez zapadlisko 
1620.
39.  Miejsce   szybu   „Wodna  Góra”  ( „Vogel”,  „Surowicza  Góra” );  wybity  ok.  1334 
staraniem  Hynka  syna   Paulina  i  bachmistrza  Hynka  syna  Wilhelma,  zasypany 1868.
40.  Miejsce   szybu   „Świątkowskiego”;   wybity  zapewne  staraniem  żupnika  Świątka 
ok.   1338,   zasypany   w   końcu   XV w.
41. Szyb i nadszybie „Regis”. Szyb wybity po poł. XIV w. staraniem Hynka z Zakliczyna,
protoplasty  Jordanów  herbu  Trąby.  Dzisiejsze  nadszybie  zbud. 1860-1 wraz z młynem 
solnym,  przebud.  z  ukształtowaniem  elewacji  1909-12, adaptowany 2009-12 dla ruchu
turystycznego.
42.   Miejsce   nadszybia  „Seraf”.   Szyb  zgłębiany do 1442  staraniem żupnika Mikołaja 
Serafina,   zlikwidowany   1883.
43.  Miejsce  nadszybia „Boner”. Szyb wybity 1532-1533 staraniem żupnika Jana Bonera, 
zniszczony   pożarem   1644.
44.   Miejsce  nadszybia  „Bużenin”.  Szyb wybity  1564-5  staraniem żupnika  Hieronima
Bużeńskiego,   zasypany   1824.
45.  Miejsce    nadszybia   „Loiss”. Szyb  wybity 1577 - 1579  przez  górmistrza   Floriana 
Morsztyna   dla   spółki   braci   Loiss  z  Torunia,  zlikwidowany   1948.   W   sąsiedztwie
dawny     salinarny     dom     mieszkalny,    ul.    Górnicza  2,     zbud.    1815,     przebud.
46.  Miejsce  nadszybia  „Lubomierz”,   Szyb  wybity  staraniem  Sebastiana i  Stanisława
Lubomirskich   w    Lednicy   Górnej    1601 - 1602,    zlikwidowany    koniec   w.   XVII.
47.  Miejsce  nadszybia „Kunegundy”  (także: „Średniawa”,,  „Klasno”).   Szyb wybity po 
1613  (w 20. latach XVII w.?)   staraniem  Stanisława  Lubomirskiego  na  terenie Sierczy 
(Klasna),  zlikwidowany   po   1717  na   polecenie   Augusta   II.
48. Miejsce  nadszybia   „Ligęza”.   Szyb  wybity w 20. latach XVII w., po krótkim czasie
zlikwidowany.
49.  Szyb  i  nadszybie   „Górsko”.   Szyb   wybity   po 1620   staraniem  żupnika  Andrzej 
Górskiego  przez  góromistrza  Andrzeja  Morstyna, zasypany 1954.  Dzisiejsze nadszybie 
zbud.   1896,   rozbud.   ok. 1906.
50.  Zespół   szybu   i   nadszybia   „Daniłowicza”

A.  Szyb  wybity 1635-1640  staraniem żupnika Mikołaja Daniłowicza. Obecne nadszybie 
zbud.  po  1869 – przed  1873
B.  Budynek  dawnych  łazienek  salinarnych  przy  Parku  Św.  Kingi  (poz. 22) ,  otwarty 
1912,  modernistyczny, przebud.  po 1945 z zatarciem cech stylowych, ponownie - z  ada-
- ptacją jako hotel Grand Sal – 2006-8,  z częściowym przywróceniem  pierwotnych form.
51.  Miejsce   nadszybia    „Boża Wola”.  Szyb  wybity  po   1644,   zlikwidowany XX w.; 
w   sąsiedztwie   dawny   salinarny   dom   mieszkalny,  ul.  Zyblikiewicza 1,  zbud.  1821, 
gruntownie   przebudoway.
52.   nadszybia   „Leszno”.   Wybity  1651,   zasypany  1882
53.  Pozostałość   nadszybia  „Janina”. Szyb  wybity  1681-1685 zapewne przez geometrę 
Adama   Rózgę   dla   powstrzymania  eksploatacji   kopalni   Lubomirskich   na   Klaśnie 
( zob.  poz. 4 Miejsce 7 ),  zasypany 1865.  Zachowany dawny salinarny  dom mieszkalny,
ul.    Janińska   24,     zbud.   przed 1818,    przebud.     po   1860,     późnoklasycystyczny.
54.  Zespół  szybu  i  nadszybia  „Św. Kinga”; szyb „Cesarzowej Elżbiety” wybity 1864-6
jako     adaptacja     szybiku     wentylacyjnego     Kübeck”.      Zabudowa    historyzująca.
A.  Nadszybie  z  kuźnią  i  warsztatem  mechanicznym zbud. 1887; 2012 instalacja nowej
maszyny wyciągowej.
B.    Magazyn    soli    bud.    1897.
C.  Parowozownia zbud. 1890 w wyniku doprowadzenia kolejowego toru przemysłowego.
D.    Stolarnia    zbud.    1903.
E.    Młyn    solny,    modernistyczny,    zbud.    1938.
55.  Zespół  szybu i nadszybia  „Kościuszko”.  Szyb „Cesarza Józefa  II”  wybity ok.1790;
zabudowa   z   końca   XIX w.   rozebrana   80.   latach   XX w. 
56.  Miejsce   nadszybia   „Paderewski”.  Szyb „Cesarza   Franciszka” wybity 1812-1813, 
nadszybie   rozebrane   1954.
57.  Szyb   „Wilson”,   wybity  na  terenie  Lednicy  1913-1914, od  lat  międzywojennych 
wentylacyjny;   pierwotna   zabudowa   nadszybia   niezachowana 
58.  Teren   dawnej   karbarii.  Wykształcona w późnym średniowieczu, w XVI w. zasilana 
wodą z  „Wodnej Góry  (poz. 39),  po raz ostatni  wzm. 1743. Przy pn. granicy zachowane 
domy salinarne (ul.  Dembowskieg o 1, 3), zbud. 2 ćw. XIX w., jako późnoklasycystyczne,
przebud.   pocz.   XX w.
59.  Zespół  Starej  Warzelni  soli na Turówce. Zbud. 1812-13 staraniem właz austriackich
i saskich  pod kierunkiem hutmistrza  Alojzego Hrdiny z Ebensee, z udziałem Jana Hrdiny
z Gmünden;  1817 rezygnacja  z  inwestycji,  1818  przeznaczenie  głównego  budynku na
magazyn,   później   też   na   mieszkania.
A.    Budynek     warzelni,     pierwotnie   późnoklasycystyczny;    ok.    2000    rozebrany 
i   odbudowany    2001 - 2006    jako    hotel.
B.    Dwa     salinarne     domy     mieszkalne,      ul.    Żeromskiego    3  i  4,     pierwotnie 
późnoklasycystyczne,    przebudowany.
60. Zespół Nowej Warzelni. Zbud. 1910-13, złożony z hali i niezachowanych dziś dwóch
drewnianych  wież  warzelniczych;   1942-1943   budowa „Warzelni II”    (niezachowana; 
1999   zakończenie   produkcji   ze   względów   ekologicznych.
61.   Cegielnia,   ul.   Narutowicza 1.   Zbud.   dla   Eliasza   Hirsza  Friedmanna ok. 1902, 
rozbudowywana i modernizowana z wykorzystaniem projektów  Franza Raulsa z Kolonii
oraz  Wilhelma  Eckharda i  Ernsta  Hotopa  z  Berlina (1910, 1917).  Rozebrana ok. 1990 
z   zachowaniem   komina,   zastąpiona   przez   hotel   i   restaurację.
62. Kolonia Górnicza Niwa, proj. bud. salinarny Konstanty Słowiński ok. 1908, realizacja
1909 - 1910  bud.  Kazimierz  Hroboni;   granice  wpisane  w Niwę chlebową  Skalskiego, 
zaznaczoną    na   planie   1638.
63.   Dawny dom   markszajderów  mierniczych salinarnych),   ul..  Daniłowicza 13. Zbud. 
przed    1783    wg    projektu    austriackiego    budowniczego    salinarnego,   barokowo-
- klasycystyczny,   przebudowany   1898    (  proj.  inż.  salinarny  Konstanty  Słowiński ).

1. St.  Clement's  Parish  Church
A.  The  Parish  Church  of  St. Clement,  founded  circa 1229,  built  in  the  Gothic  style 
in  the  13th - 14th  century  following  the  granting  of  the town's  charter (1290); rebuilt
in the 14th  century (circa 1354?);  the chapels  of St Stanislaus and  St. Barbara built onto 
the  north  side of the main body before 1629, the chapel of the Morsztyn family built onto
the south side of the presbytery in 1690-93 thanks to the efforts of Barbara Moskorzewska
Morsztynowa  ( built  by  Jan  Ignacy Delmars );two chapels - Holy Mother of the Rosary
and  Black  Madonna  of Częstochowa - built  ontothe  south side of  the main body in the
first  half  of the 18th  century.  Damaged by cave-ins and  demolished in 1786,  with only
the foundations and the chapel of the Morsztyn family remaining. Rebuilt – with the main 
body extended  westwards – on  the initiative  style circa 1804-1806, according to the cost
estimate  (and design)  of  Carl  von  Höfern  and under the supervision of Mathias Joseph  
von Lebzeltern (finishing work 1813-15), consecrated 1825. Rebuilt circa 1881-85 thanks
to   the   efforts   of   Zygmunt  Goljan.
B. Baroque bell tower, built after the fire  of 1682  (before 1690),  work continued in 1699
 (built  by  Marcin  Pellegrini?).
C.  Old  presbytery,  built in the  Late  Classical style  after 1835 – demolished  some time
before   1842   and   rebuilt   around   2000
2. Church of the Holy Cross (foundations), built in the Romanesque style at the beginning 
of   the  13th   century,   in  1443  referred  to  as  a  church  hospital,  from 1683 described 
as  a  wooden  chapel,  demolished   after 1786.   Stone   foundations  exposed  1960-1961.
3. Subsidiary Church of St. Sebastian in Sandrowa built circa 1681 (consecrated 1598)
by   Sebastian   Lubomirski,   restored   1907 - 1908   thanks  to  the  efforts  and  founded
of    The    Society   of    Conservationists   of   Western   Galicia   under   the  supervision  
of    architect    Sławomir    Odrzywolski    and    Feliks    Koper.    A    wooden   structure. 
.

4. Church  and  Monastery  of  the  Reformed  Franciscans. Founded in 1623  thanks to 
the  efforts   of   mayor  Piotr   Grochowicz  ( with  the  participation  of  Sigismund  III 
as   the   first   founder ).   Closed   down   in  1954 - 1956 by the communist authorities 
( a workhouse for nuns ).   Includes  modest  Baroque featuresA.  Church of St. Francis. 
Built  1623-26,  renovated  1718-1721  ( following  a  fire )
B.  Monastery.  Original wooden structure built in 1625,  replaced  with  brick building
nr 1 in 1650-1655,  rebuilt  in brick following a fire in 1718, expanded in 1755 from the 
original  foundation  of  Sebastian  Koszutski,  expanded  in 1871-1876  (second  floor 
added   above   south wing)  and  1928   ( second  floor  added  above  entire  structure,
novitiate   added  by   the  west   wing  1927-1928  ( project  prepared  by  the  builders 
Paweł Hanusek from Kęty and Michał Guzikowski from Kraków. Garth partly covered 
by  oratorium  in  1936  ( architect  Tadeusz  Maćkowski).
C. Monastery   cemetery with   Road  of  the Cross probably opened in the 17th century, 
current  wall  with  gate  from north,  built 1809,  rebuilt with the erection of the current 
Stations    of   the   Cross   in   1852-3   ( salt  works  builder  Jakub  Funfara )
D. Garden  established  in the 17th century, wall with gate 18th-19th centuries, wooden
summer  house  built  in  the  19th-20th  centuries
5. Great Synagogue, built 18th century (after 1772?), connected with the “Jewish town" 
in  Klasno,   renovated  after   the  fire  of  1880  and  following  war  damage  in  1914. 
Left     devastated     after    1945,    received     emergency     protection     in     1980.
6.  Small Synagogue  built  in  the  18th - 19th centuries, connected with “Jewish town”
in  Klasno.  Left  devastated   after   1945,   demolished   before   1914
7. Beth   midrash  and  seat  of  the  Jewish  Qahal,  11  Seraf  Street.  Built  circa  1911, 
converted  into  residential  building  after  1945,  replaced by new building circa 2000.
8. Catholic cemetery Founded 1833, widened before 1878 and current quartered pattern 
established  at  that time;  mortuary  chapel  of  Julia  Langerowa  under  the invocation 
of  St. Kinga  built  circa  1838 in  the  Late Classical style; modernist  preburial  home, 
built  1925-6, designed by J. Zimler,  J. Merenda; cantonment from the First World War
in 1918;  adapted  to function as a  cantonment  in  the  Second  World  War,  numerous 
classical  tombstones from  the first half of the 19th century,  and historicist tombstones 
from the 19th-20th centuries
9.  Cholera  cemetery.  Opened  to deal  with  the epidemic  of 1946  and located  by the
catholic  cemetery.  Shaped  like a  mound  and  crowned  with a  more  recent  figurine 
of   the  Immaculate   Conception  of   the  Blessed   Virgin  Mary   in  the  first column. 
10.  Jewish  cemetery.  Probably  founded   at  the   end   of   the  18th   century  in   the 
"Jewish  town"  in  Klasno;  surviving  matsevahs  ( oldest  from 1822 );  site  of   mass 
execution (1939-42), commemorated with a monument to the Victims of the Holocaust.
11. Żupny  Castle  complex.  Developed  following  the  discovery  of  rock salt and the 
granting  of  the town's  charter at  the  end  of 13th  century,  rebuilt on many occasions. 
House Amidst the Salt Mine. Built at the end of the 13th century together with the oldest 
defensive  perimeter   ( oval-shaped  wall )  expanded  on   the   initiative   of   Casimir
 the   Great  (1360s?)   via  the  royal  building  workshop at Wawel while the defensive
perimeter  was  expanded at  the same  time  and connected  to the town's fortifications 
(see item 12A), alterations made in the 15th century  (among others, following the fires
of  1473  and  1475),  the  16th  century   (including  prior  to  the  1581  installation  of
a  wooden   skyway  connecting it  to the Salt Mine House), the 17th century (including 
after 1670 and prior to 1685), restored in the 18th, 18th-19th (which involved removing
 the  above-mentioned skyway)  and 19th centuries, divested as a result of  war damage
 in 1945,  restored  in 1976  with  partial  reconstruction   of  the Gothic  spatial  system.
B.  Salt  Mine  House.  Locations  in  east  and west  parts of spatial system added to the 
town's defensive wall around 1361, completely demolished. Assumed its present shape 
after  the fires  of 1473  and 1475,  rebuilt  around 1536-9  (with the participation of the 
Wawel  workshop  of   Bartholomeo   Berrecciego? ),  crowned   with   an  attic  in  the 
16th-17th  centuries, probably closed during the course of work before 1685, renovated 
1724-1725   with   buttressing  of  north  elevation,   18th  - 19th  centuries  and  before 
the   mid -19th   century  ( including  development  of  current  edifice  and  elevations).
C.  Remains  of  perimeter  wall  of  the  original foundation. Wall built at the end of the 
13th    century,   exposed     in   excavations     in   1966-1968     and   put   on   display.
D.   Remains   of   castle   defensive   perimeter.   Perimeter  took  shape   around  1361 
as  an  annexe  in  the town  fortifications separating  the castle area from the town from
the  east  (section surviving until today, rebuilt many times  in the 16th -19th  centuries) 
and    from    the   south    division   line    and    foundations    surviving   until   today).
E.  Remains  of  shaft - brine   well.   Built  around the mid-13th century to aid rock salt 
prospecting   efforts;   shaft   discovered   during   archaeological   excavations in 1968 
and   as   a   result   put   on   display.
F.   Remains   of  Royal Kitchen (mining). Original  structure  probably built as a result 
of   the   salt-mine   ordinance   of   1368,   another   was   constructed   in  the 2nd half
of    the   15th    century    demolished    in    1724-25,    replaced  with  annexe   before 
1818,  destroyed   in   1945.   Foundations     exposed   as  a    result  of  archaeological 
excavations in the 1960s.
G.  Former  coach  house. Single-storey, neoclassical structure built in 1834-1836
 along   the   south   section   of  the  castle   defensive   wall;   additional   storey  added 
in  1900 -1901  and   building   adapted   for  administrative   purposes,  renovated  and 
converted   into   restaurant   after   1990.
H. Castle park. Registered as an orchard until  the  end of the 16th century,  transformed
 into  an ornate quartered garden between 1714 and 1717, Expanded to include a terrace 
(upper garden) from  the south around 1724.  Landscape  design  executed  before 1842. 
Today's    park,     featuring     landscape    and    geometrical    elements     since   1990
12. Town fortifications. Erected by Casimir the Great, perhaps during the period when 
the  town shifted  to the Magdeburg settlement system (1361), composed of a stone wall 
reinforced  with  numerous  square towers  and two gates (from the north and the south)
Gradually  removed  from the beginning of the 17th century, some fragments still extant:
A. North - facing  front  along  the line  of  the north  elevation  of  the  Salt Mine House
 (adaptation  of  defensive  perimeter   of   Żupny   Castle)   with   westward   extension 
(section with external facing, beginning of 20th century; interior remains of casemates 
(Austrian?)
B.   Corner   tower,   north  -  west,   restored   1937   (  architect   Henryk    Jasieński  );
C. Remains of north section of west-facing front with tower, exposed following 
archaeological   excavations   1993  -  1994;
D.  Remains  of  tower  in  the  cellars  of  Siodełkiewiczów   Palace, 11/13 Kilińskiego
 (see item 16)
13.  Remains   of   Austrian   field   fortress.   Constructed   1778,   pulled   down   after  
1809.  Perimeter  marked  out by wall reinforced with earth redoubts. Visible fragments.
14.   Przychocki   Palace   complex,   2   Market   Square.
A   The   Palace.   Built 1784   by an Austrian state   or salt mine builder on the initiative 
of Kazimierz Przychocki in the Baroque-Classical style. Purchased and partially rebuilt 
in   1819   by   the    salt    mine   authorities   and   converted   into   the   offices  of  the 

Salt  Sales  Directorate.  Before 1878  adapted to function  as a girls' school; completely 
rebuilt   with   period   features   partially   removed   around   1966.
B.  Rear annexe.  Built after  1818 as a residential annexe with coach house, remodelled 
in   1878   (  builder: Chełmecki  )   and  completely  rebuilt   once   more   around 1966.
15. Konopków   Palace  Complex,  18/22   Słowackiego   Street.
A   The Palace.   Erected circa 1784. Commissioned by Jan and Piotr Konopka and built 
by  an Austrian  state or salt mine builder;  Baroque-Classical. Bought together with the 
complex  in 1808  by the salt mine authorities,  rebuilt around 1808-14  according to the 
no  longer existing  design of the   Kraków   builder   Jan  Postwaki   as Handlungshaus 
in 1811 (1812?), converted into barracks for soldiers employed in salt mining operations, 
in 1814 turned into flats for salt mine employees, in 1855 turned into a military hospital 
during the cholera  epidemic,  Partially  rebuilt at the end of the 19th century, after 2000 
adapted  for     the    needs    of    the    IPN    (  Institute   of   National   Remembrance )
B.   Terrace.   Built   circa   1784,   rebuilt   on   many   occasions.
C. Annexe. Built circa 1784 as a brewery, following a fire in 1809 converted into stables, 
roof   partially   rebuilt   after   1866 – before   1908
16. Siodełkiewiczów   Palace,   11/13    Kilińskiego    Street.    Erected    around   1784 
 17. Remains  of  manor  complex   in Lednica Dolna   Grange   mentioned  by Długosz,
 later  a  Renaissance  manor mentioned  in 17th-18th centuries as property of salt mine, 
connected  with  complex of ponds. In 1778 it  was adapted into a barracks forming part 
of   an Austrian field fortress (see item 13; still surviving house on Pułaskiego 
Street (no.24), beginning of 19th century.
18. Manor complex in Siercza. Developed in the 1880s for Ignacy Przychocki, probably 
on  the  site  of  a  manor  owned  by the  Lubomorskis  ( beginning of the 17th century )  
and   featuring a  Baroque - Classical manor  (Austrian state or salt mine builder)  Since 
1921  it has been in  the possession of  the  Kraków chapter of  the Ursulines: in 1933 an 
upper  floor   was  added  in the manor roof,  in 1923  an outbuilding was converted into 
a  chapel  and  expanded  in 1983-1989 into a parish church (St. Michael's) (since 1990), 
1991 - 1993 -  new   building   constructed   for   the   purposes   of   a   nursery   school
19.   Remains    of   spa    complex.   Founded   in   1837    by   Towarzystwo   Akcyjne 
(Joint  Stock  Company) thanks to the efforts of the salt mine doctor Feliks Boczkowski;
development   halted   by   the   Galician   Slaughter   of   1846,   closed   down in 1852. 
Former  spa  house  built circa  1837 as a Late Classical pavilion, taken over by a school 
in 1852,   completely  rebuilt  in 1863, 1884,  1912  and  in the 1960s,  which   included 
removing stylistic features on the south side, lower section of park.
20. Adam Mickiewicz Park. Built 1835-38 (Volksgarten; originally called Berndtówka
after Starost Carl Berndt) designed as an English garden with pond and artificial island,
widened   towards  the  west as  part of an  unsuccessful  attempt to  reactivate  the  spa,
neglected after 1945; after 2004 cleaned up with original layout restored according 
to the design  of   architect Bożena Stachurska-Oremus and engineer Bogusław Górski;
Connected with  the original design of the park was an avenue lined with chestnut trees 
(today's Zeromskiego  Street).
21. Queen J adwiga's   Landscape   Park.   Built   before  1869  in  the  area  around  the
“Daniłowicz”  shaft   (see item 49)   on   the   initiative   of   the   mine,   partly   rebuilt 
circa  1873    with  oval  flower    bed   planted    in   front   of   new   pithead   building.
.22.   St King's  Park;  built  circa 1873  in the  area around  “Empress Elizabeth”   shaft
(today's St. Kinga's shaft; item 53)  as  a  landscape  park  surrounding  three  salt  mine 
workers' houses   (  today's  –  After  1945   the   site   was   partly   developed   by   the 
fire   service   and   hospital;   north   section   occupied   by   a   graduation tower with
viewing   tower,   opened   2014.
23. The “Planty Gardens”. A complex of green areas occupying the west part of the area 
outside  the  Lower Market Square.   Built  around  1869  when  the  “Water  Mountain” 
pithead   was   closed   down   (item),   redesigned   in   1936   as  a  quartered    garden.
Independence    Monument   dating   from   1928,   pulled   down  by the Nazis in 1939;
restored    in    1998;   circa 1957 a   statue     of   Adam    Mickiewicz      was    erected
(Tadeusz   Błotnicki   1903) after hav  ing been moved from Mickiewicz Park (item 20).
24.   Town   Hall   Building,  1   Powstania   Warszawskiego    Street.   Built   in   1893 
( project  managed  by the  builder  Jan Hojarczyk )  in the English neogothic style after 
adapting  a  theatre  (dating from the 1830s)  for  this  purpose  that  was built on the site 
of a mining hospital  founded   in 1363  by  Casimir  the Great with Holy Cross Church 
(demolished  in 1842); from   east . d. guardroom, Late Classical, built in 1837 together 
with  conversion   of   hospital   buildings.
25. Starost  (county administrator)  Office.  Built  circa 1837 in  the Late Classical style, 
probably  on the  initiative of Starost Carl Berndt,  rebuilt  at the end of the 19th century 
and  completely  remodelled  after 1990  (at that time, the second Starost's  Office, at 12 
Mickiewicza  Street,   dating   from the   end   of   the 18th   century,  was  demolished). 
26.   Fire Brigade building,   15 Batorego  Street/   Limanowskiego Street.   Built in the 
19th  -  20th      centuries,     project     managed    by    the     builder     Jan   Hojarczyk.
27.  The former “Under the Golden Angel”  Hotel, Plac Kościuszki/Słowackiego Street.
 Built    in 1835 in the Late Classical style, rebuilt in 1899 with the addition of a wing on
the    side      of    Batorego     Street    and    historicist    details     on    the    elevations.
28.  Inn, 8  Niepołomicka Street. Built  in the Classical style at the beginning of the 19th
century  along  the  road  to Niepołomice  from  around 1784-88, rebuilt in 20th century 
with   details   simplified. 
29. Building of former Mining School and Salt Mine Museum, 2 Dembowskiego Street. 
Built   in   1897  -  99   (designed by architect Tadeusz Mostowski from Lviv) under the 
direc    tion   of   the   builder   Ignacy     Miarczyńskiego   from   Kraków.    Neogothic.
30.   School   building   ( today's   Casimir   the   Great    Lower    Secondary   School ), 
20   Piłsudskiego   Street   built as a girl's school   in 1913-14 (project managed by town 
builder   Jan Hojarczyk?).   Former   modernist   style.
31. Orphanage  of  the  Felician Sisters,  36 Asynka Street/ 1 Gdowska Street, erected in
1874  on  the  site  of  the  earlier  demolished  pithead  building  of  the “Bużenin” shaft 
(see item 44),    rebuilt   in   the   20th   century.
32.   Orphanage,   41 Gdowska  Street.   Erected  at  end  of  the 19th century on the site 
of   Lednica   Niemiecka
33. Building of former salt hospital, 34 Limanowskiego Street. Constructed 1838-1839 
from  funds  from t he closed mining hospital of  the Holy Cross (see item 25) converted
 into  flats  in  1867.  Late  Classical.
34.   Butcher's   stalls,   9  Sikorskiego Street. Built in 1896, project managed by builder 
Jan    Hojarczyk.

35.   The   “Cloth     Hall”,  14     Powstania     Warszawskiego     Street.   Built   in   the 
19th   -   20th     centuries      (   project     managed      by     builder   Jan   Hojarczyk?  )
36.  Wieliczka railway station, Dembowskiego Street. Wieliczka-Bieżanów railway line, 
built    1857,   extension    (  no  longer  existing) up to the “Regis” shaft (item 41) 1861; 
original  buildings  after  1860.   
A.  Station   building,   beginning   of   the   20th   century
B. Residential house, 57, Dembowskiego Street, circa 1875.
37.  Site   of   “Gieraszowski”   ( Goryszowski” )   shaft;   built  in  approximately 1288 
by  Gierasz  (Borus Gerard),   a burgher  from  Kraków,  identical  to  the later alderman 
of    Miechów,    closed    down    at   the   end  of  the 15th century, location established 
in    archaeological   excavations   1979 -1981 
38.  Site of  “Świętosławski”  shaft;  built  before  1334,  destroyed  by  cave-in  in 1620. 
39.  Site  of  “Water   Mountain”  shaft  (“Vogel”, “Surowicza Góra”);  built  circa  1334 
thanks   to   the  efforts  of  Hynek,    son  of  Paulina  and  master  of works  Hynek  son 
of   Wilhelm,   capped   in   1868
40. Site of  Świątkowski” shaft; built probably thanks to the efforts of salt mine manager 
Świątek circa 1338, capped at the end of 15th century
41.  "Regis"  shaft  and   pithead.   Shaft built   after mid -14th  century on  the initiative 
of Hynek of Zakliczyn, progenitor of the Jordanów family under the Trąby coat of arms. 
Today's  pithead building  completed  in  1860-1861 together with salt mill, rebuilt with 
elevations       shaped   1909  - 1912,   adapted    for    tourism   purposes   2009  -  2012
42.   Site   of   “Seraf”   pithead   building.   Shaft   deepened in 1442 on the initiative of 
alt mine manager Mikołaj Serafin, closed down in 1883. 
43. Site   of   “Boner”   pithead   building.   Shaft   built in 1532-3 through the efforts of 
salt mine manager Jan Boner. Destroyed by fire 1644.
44. Site   of   “Bużenin”   pithead   building.   Shaft   built 1564-5  through the efforts of 
salt mine manager Hieronim Bużeński. Capped 1824.
45. Site   of “  Loiss”   pithead    building.   Shaft   built   in   1577-1579 by  bergmeister
(mine manager)  Florian  Morsztyn  for  a  company  owned  by the  Loiss brothers from 
Toruń, closed  down  in 1948.  Located nearby is  a former salt mine residential building,
 2 Górnicza Street, erected in 1815, rebuilt.
46. Site  of  “Lubomierz”  pithead  building,  shaft  built  on  the  initiative  of Sebastian 
and  Stanisław  Lubomirski  in  Lednica  Górna 1601-62,  closed down  at the end of the 
17th century
47. Site  of  “Kunegunda”  pithead building  (also known as “Średniawa” and “Klasno”). 
Shaft  built  in  1613  (In  the 1620s?)  on the  initiative  of  Stanisława   Lubomirskiego 
in  the  area  around Siercza Klasno);  closed down after 1717 on the orders of August II.
48. Site of  “Ligęza”  pithead building.  Shaft built  in  1620s,  closed down after a short 
period   of   time.
49. "Górsko"   shaft   and   pithead.   Shaft dug after 1620 on  the  initiative  of salt mine
manager Andrzej Górski and  built  by  bergmeister   Andrzej  Morstyn. Capped in 1954. 
50. Daniłowicz” shaft and pithead complex
A. Shaft built 1635-1640 on the initiative of mine manager Mikołaj Daniłowicz. Current 
pithead building. Built after 1869 – before 1873
B.  Former salt  baths in  St. Kinga's Park (item 22), 1912,  a modernist structure, rebuilt 
after 1945  with period  features  effaced,  opened  once  more  as  the  newly  converted 
Grand   Sal   Hotel  -  2006 -2008   with    partial    restoration   of   its   original   details
51.   Site  of   “God's Will”   pithead   building.   Shaft   built   after 1644, shut down XX. 
located   nearby  is  a  former  salt   mine   residential   building,  1 Zyblikiewicza Street, 
built   in   1821,   completely   rebuilt.
52.  “Leszno” pithead. Built 1651, capped in 1882.
53.   Remains   of   “Janin”   pithead.   Shaft  built in 1681-5, probably by the geometrist  
Adam  Rózga  to halt  the  exploitation  of  the  Lubomirski mines in Klasno (see item 4, 
place 7),  capped 1865.  Still existing  former salt  mine residential building, 24 Janińska 
Street, built before 1818, rebuilt after 1860, Late Classical
54. "St. Kinga's”  shaft and  pithead  complex;  “Empress  Elizabeth” shaft dug 1864-66 
as  an  adapted   version  of   the  “Kübeck”  ventilation     shaft.   Historicist   buildings.
A.   Pithead  building with smithy and machine workshop, built: 1887; 2012 installation 
of new hoisting machine.
B. Salt depot,  built 1897
C.   Engine    house    built    1890   following    extension    of    industrial    rail    track.
D. Joiner's shop, built 1903
E.  Salt   mill,   modernist   structure,   built    1938
55. “Kościuszko”   shaft and pithead building.  “Emperor Joseph II”   shaft, built around 
1790;     buildings      from      end      of   19th   century,   demolished    in     the   1980s
56.   Site  of  “Padereweski”  pithead  building.  “Emperor Joseph” shaft, built 1812-13,
pithead building demolished in 1954
57. “Wilson”   shaft,  built   in   Lednica   in   1913-1914,   during   the   interwar  period 
It  began  to  function  as  a   ventilation  shaft; original pithead buildings no longer exist.
Today's    pithead    building    constructed     in     1896,     expanded     around     1906.  
58.    Site    of    former    salt   works.   Developed   in   the late  medieval period. In the 
16th c  entury  it  was  supplied  with  water   from   “Water   Mountain”)  (item 39), last 
reference  made to it in 1743.  Located on its north boundary are still surviving salt mine
 houses   (1, 3 Dembowskiego Street),   built in the  second  quarter  of  the 19th  century 
in   the   Late   Classical    style,    rebuilt    at    the    beginning    of    the    20th century. 
59.   Old   Salt   Works   complex   in   Turówka.   Built   in   1812 -1813 on the initiative 
of  the   Austrian   and   Saxon  authorities  under  the  direction  of salt mine iron master 
Alojzy   Hrdina   from   Ebensee   with   the  help of Jan Hrdina from Gmünden;I n 1817 
investment   abandoned,  in   1818 main  building converted into  a depot,  and later also
into    flats.
A.  Salt works  building, originally in Late Classical style, circa In 2000 demolished and
in 2001-06 restored as a hotel.
B.  Two  salt  mine   residential   buildings,   3  and  4   Żeromskiego   Street,   originally 
Late Classical, rebuilt.
60.  New Salt  Works  complex.  Built  in 1910-13, comprising  a hall and two no longer
existing  wooden  salt  works   towers;   construction   of  “Saltworks II”   in 1942-1943
( no   longer   existing )     In   1999       production      ends      for   environmental   reas
61.    Brickworks, 1 Narutowicza Street. Built for Eliasz Hirsz Friedmann, around 1902, 
expanded   and   modernised   using   the   designs of Franz Rauls from  Cologne as well 
as   the   designs   of   Wilhelm   Eckhard   and   Ernst   Hotop   of   Berlin  (1910, 1917). 
Demolished   with   chimney   remaining   intact.   Replaced   by   hotel   and  restaurant.
62.  Niwa Mining  Colony,   project  managed by salt mine builder Konstanty Słowiński 
around 1908,  built  in 1909-1910  by  Kazmimzerz  Hroboni; boundaries inscribed into 
Niwa  Chlebowa Skalskiego, marked on map from 1863.
63. Former  house  of  salt mine  surveyors),  13  Daniłowicza  Street. Built  before 1783 
according   to   the   design   of   Austrian   salt mine builder, Baroque-Classical in style, 
rebuilt   1898   ( project   overseen   by   salt   mine   engineer    Konstanty   Słowiński ). 
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