
Symbolika herbów Powiatu Olkuskiego 

Herb miejscowości jest to znak lokalnej wspólnoty. Wywodzi się z godła znajdującego się 

na pieczęci danego miasta. Miejscowości Powiatu Olkuskiego posiadają swoje herby, 

związane z tradycją regionu. Herby posiadają swoistą symbolikę. Swoje herby posiadają: 

Olkusz, Wolbrom, Bolesław, Bukowno, Klucze i Trzyciąż. 

Herb Olkusza przedstawia: na złotym tle czerwoną bramę miejską, bez wrót, dwie wieże 

posiadające po cztery blanki, pośrodku wież czarna kopaczka, z ostrzem skierowanym ku 

górze. Dokładne przedstawienie herbu Olkusza jest zamieszczone w statucie Miasta i Gminy 

Olkusz. Herb nawiązuje do średniowiecznych miejskich  murów oraz do pracy górników w 

olkuskich kopalniach dawniej srebra a obecnie rud cynku i ołowiu. 

Herb Wolbromia – ukazuje na błękitnym tle wizerunek króla Władysława Łokietka w złotej 

koronie – prawdopodobnie założyciela miasta. Włosy władcy i wąsy są srebrne. Twarz 

monarchy posiada barwę koloru cielistego.  

Herb gminy Bolesław – na niebieskim tle srebrny piec hutniczy (srebro to kolor 

wydobywanych w Bolesławiu rud cynku i ołowiu), używany do wypalania rudy, 

przypominający średniowieczne wieże obronne z blankami, umieszczony pomiędzy dwiema 

białymi różami, które symbolizują Najświętszą Maryję Pannę (Maryja jest tez patronką 

bolesławskiego kościoła).  W miejscu paleniska pieca  znajduje się godło państwowe – orzeł 

biały z koroną. U podstawy pieca widnieje wstęga posiadająca napis BOLESŁAW.    

Herb Bukowna – to tarcza trójdzielna (jedyna trójdzielna w powiecie olkuskim). Pierwsze 

pole jest białe (srebrne), a na nim skrzyżowane narzędzia hutnicze: czarny młotek i płonąca 

łyżka hutnicza – symbole lokalnego przemysłu hutniczego. W drugim polu na żółtym (złotym) 

tle widnieje zielona, bukowa gałązka z trzema liśćmi. Żółte tło symbolizuje piaski Pustyni 

Starczynowskiej, a gałązka buku jest symbolem bolesławskich lasów bukowych. Pole trzecie 

jest błękitne, symbolizuje rzekę Sztołę i nie zawiera żadnych elementów.  

Herb Gminy Klucze – to  jednopolowa tarcza koloru czerwonego czyli  królewskiego, bowiem 

w średniowieczu ziemia kluczewska należała do królewskich starostw w Ogrodzieńcu i 

Rabsztynie. Na tarczy widnieją skrzyżowane klucze oraz elementy typowe dla krajobrazu 

ziemi kluczewskiej, a to: srebrny kwiat dziewięćsiła, posiadającego złoty środek oraz pięć 

złotych strzępiastych liści, endemitu Pustyni Błędowskiej. Złoto jest symbolem bogactwa 

ziemi kluczewskiej. 

Herb gminy Trzyciąż- w błękitnym polu widnieje trójwzgórze srebrne. Powyżej kwiat 

storczyka - obuwika z czterema płatkami czerwonymi i złotych wargach. Storczyk (obuwik) 

symbolizuje endemiczną przyrodę Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Poniżej storczyka 

znajdują się: stylizowane srebrne ostrze strzały tzw. rogacina, nawiązująca do herbu rodu 

Odrowąż – założycieli gminy Trzyciąż oraz złota korona Piastów – nawiązanie do króla 

Władysława Łokietka, który ukrywał się w jaskiniach,  w walkach  o tron. Barwa błękitna 



symbolizuje: Matkę Bożą i błękit nieba nad gminą Trzyciąż.  Z kolei biel symbolizuje czystość  

(na terenie gminy Trzyciąż znajduje się klasztor sióstr norbertanek w Imbramowicach), oraz 

wody źródła Jordan przepływające przez gminę. Złoto jest z kolei symbolem Majestatu Boga i  

zbóż trzyciąskich. Natomiast czerwień symbolizuje krew Jezusa Chrystusa – Syna Bożego i 

jest to barwa królewska.  

Symbole herbów miejscowości powiatu Olkuskiego posiadają głęboką wymowę.  
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