
Herby byłego Powiatu Olkuskiego 

Powiat Olkuski niegdyś posiadał obszar większy od obecnego. Miejscowości, należące do 

współczesnego Powiatu Olkuskiego, które posiadają herby, to m. in.: Olkusz, Wolbrom, 

Bolesław, Bukowno, Klucze, Trzyciąż. Miasta i gminy byłego powiatu olkuskiego 

posiadające herby, to m. in. Jerzmanowice – Przeginia, Ogrodzieniec, Pilica, Skała, 

Sławków, Sułoszowa, Żarnowiec. 

Przypomnijmy herby miejscowości, które kiedyś należały do powiatu olkuskiego. 

Herb Powiatu Olkuskiego to „Trzy Srebrne Orły”. Na czerwonym tle znajdują się trzy srebrne 

orły w układzie 2 i 1 (dwa orły na górze a jeden na dole), ze złotymi przepaskami, z których 

każda jest zakończona trójliściem. Każdy orzeł ma złotą koronę na głowie.  

Autorami herbu powiatu olkuskiego są: Wojciech Drelicharz, Zenon Piech oraz krakowska 

plastyczka Barbara Widłak. Herb podkreśla związek Olkusza z Małopolską i Krakowem, oraz 

położenie powiatu olkuskiego na Szlaku Orlich Gniazd. Kolor srebrny symbolizuje górnicze 

tradycje regionu olkuskiego (wszak Olkusz to Srebrne Miasto).  

Herb Gminy Jerzmanowic – Przegini: w czerwonym polu widnieją trzy góry złote (na dole), a 

na najwyższej górze jest półtora srebrnego krzyża i pastorał. Barwa czerwona symbolizuje 

niegdysiejszą królewską własność Jerzmanowic i Przegini.  

Herb Miasta i Gminy Ogrodzieniec – na zielonym tle znajdują się trzy białe/srebrne, 

pojedyncze, blankowane baszty w trójkątnym układzie (dwie z nich są powyżej a jedna 

poniżej, a ponad nimi widnieje złoty orzeł. Baszty symbolizują zamek w Ogrodzieńcu. Kolory 

zielony i biały podkreślają barwy krajobrazu Jury.  

Herb Miasta i Gminy Pilica – na czerwonym tle znajduje się złota figura, posiadająca kształt 

litery „W”, a ponad nią widnieje złota gwiazda o sześciu ramionach. Sześcioramienna 

gwiazda symbolizuje sześciopromienną gwiazdę szlacheckiego herbu „Leliwa” rodu 

Toporczyków – Pileckich – dawnych właścicieli Pilicy.  

Herb Miasta i Gminy Skała – na srebrnym polu znajduje się czerwona brama miejska, bez 

wrót i brony, z sześcioblankowym krenelażem i trzy wieże z trójblankowym krenelażem. 

Każda wieża posiada czarne okno.  

W bramie stoi bł. Salomea w czarnym habicie oraz ze złotą aureolą (nimbem), trzymająca 

krzyż i lilię. 

Błogosławiona Salomea Piastówna, siostra Bolesława Wstydliwego, dziewica, polska 

księżniczka z królewskiego rodu Piastów,  księżna halicka, pierwsza klaryska powstałej 

polskiej gałęzi Zakonu Świętej Klary,  żyła w XIII w., beatyfikowana w dn. 17 maja 1673 r. 

przez papieża Klemensa X, fundatorka i patronka miasta Skały. 



Herb Miasta Sławkowa – na czerwonym tle widnieje Orzeł Biały w złotej koronie na głowie, 

ze złotym dziobem. Na piersi orła znajduje się złota litera „S” – inicjał miasta Sławkowa. Orzeł 

w zaciśniętych szponach prawej nogi trzyma skrzyżowane dwa młotki górnicze z czarnymi 

żeleźcami – symbol miejscowych tradycji górniczych a w zaciśniętych szponach lewej nogi 

trzyma złotą wagę. 

Orzeł w koronie i czerwony kolor to znaki, że Sławków kiedyś był królewskim miastem. 

Herb Gminy Sułoszowa – na błękitnym polu znajduje się srebrny zamek ze złotą, podniesioną 

broną. Nad zamkiem widnieje herb Orzeł Biały na czerwonym tle. 

Herb Gminy Żarnowiec – to trzy złote korony na błękitnym tle.  

Źródła: 

-Jacek Sypień, Herby Powiatu Olkuskiego, Dąbrowa Górnicza, P.H.U. Dikappa, 2008; ISBN 

978-83-60718-08-7;  

-Herb miejski [online], [dostęp: 05 maja 2020], Dostępny w Internecie: 

<https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_miejski>; 

-Herb powiatu olkuskiego [online], [dostęp: 07 maja 2020], Dostępny w Internecie: 

<https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_powiatu_olkuskiego >; 

-Gmina Jerzmanowice – Przeginia, barwy gminy, [online], [dostęp: 07 maja 2020], Dostępny 

w Internecie: < http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/barwy-gminy.html>; 

-Herb Ogrodzieńca, [online], [dostęp: 07 maja 2020], Dostępny w Internecie: < 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Ogrodzie%C5%84ca>; 

-Herb Pilicy, [online], [dostęp: 07 maja 2020], Dostępny w Internecie: 

<https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Pilicy >; 

-Herb Skały, [online], [dostęp: 07 maja 2020], Dostępny w Internecie: < 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Ska%C5%82y>; 

-Błogosławiona Salomea, [online], [dostęp: 07 maja 2020], Dostępny w Internecie: 

<https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ogos%C5%82awiona_Salomea >; 

-Herb Sławkowa, [online], [dostęp: 07 maja 2020], Dostępny w Internecie: < 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_S%C5%82awkowa>; 

                                                                  Oprac. Iwona Rams 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_miejski
http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/barwy-gminy.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Ogrodzie%C5%84ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Ska%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_S%C5%82awkowa

