
Kazimierz Seget 
Urodzony 24.04.1928 r. zmarł 02.01.2008 roku.  
W latach 1994 - 2002 Radny gminy Lubomia. Przez 4 pierwsze lata 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Podczas pełnienia funkcji 
radnego w drugiej kadencji od stycznia 2000r. był członkiem Zarządu 
Gminy Lubomia, a od maja 2001 r. Przewodniczącym Rady Gminy 
Lubomia. 
Kazimierz Seget całe swoje życie poświęcił pracy społecznej na rzecz 
lokalnej społeczności. Działał w różnych organizacjach społecznych. 
Jako działacz sportowy pod koniec lat siedemdziesiątych nawiązał 
współpracę z klubem sportowym w Horni Sucha w obecnych 
Czechach. Współpraca ta utrzymuje się do dzisiaj, a przez ostatnie 
dziesięć lat rozwinęła się prawie na wszystkich płaszczyznach życia 
społecznego.  

 
[Kazimierz Seget, Syn powstańca Alojzego Segeta, który był dowódcą IV Pułku Raciborskiego w III 
Powstaniu Śląskim, a po II wojnie światowej w 1946 roku założył Gminną Spółdzielnię. Był żonaty miał 
dwie córki, jednego syna. Urodził się i wychował w Lubomi, tutaj też ukończył szkołę podstawową 
 (4 polskie i 3 niemieckie klasy). W latach okupacji wykonywał prace przymusowe a z początkiem roku 
1945 został wcielony do formacji wojskowej arbeitsdienst.  
W latach 1947 do 1950 pracował w spółdzielczości wiejskiej w Krzyżanowicach. Służbę wojskową 
pełnił od kwietnia 1952 roku do grudnia 1953 roku. W tym czasie jako dobry piłkarz został 
wyznaczony jako zawodnik sekcji piłkarskiej reprezentujący barwy wojskowego klubu sportowego 
przy Jednostce Wojskowej 2930. Na pamiątkę godnego reprezentowania wojskowego klubu 
sportowego został odznaczony dyplomami uznania i szacunku od zawodników sekcji piłki nożnej oraz 
kierownictwa klubu. W latach 1952-1958 pracował jako pracownik umysłowy w żwirowni w Lubomi. 
Natomiast w latach 1959 - 1986 pracował w Gminnej Spółdzielni w Lubomi, którą założył jego ojciec - 
Alojzy Seget. Kazimierz Seget w roku 1965 otrzymał dyplom uznania za zasługi położone przy budowie 
szatni sportowej na boisku LZS „Silesia” Lubomia w czynie społecznym. W roku 1976 otrzymał dyplom 
uznania za zasługi w rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy Lubomia. Udzielał się nie tylko  
w Lubomi, ale również poza granicami Polski, otrzymał medal z dyplomem z Suchej Górnej  
w ówczesnej Czechosłowacji. Następnie został kierownikiem ośrodka wypoczynkowego   
w Nieboczowach. Kazimierz Seget udzielał się społecznie prawie we wszystkich organizacjach 
młodzieżowych, sportowych i innych, nie tylko na terenie gminy Lubomia, ale również i w powiecie. 
Przez pięćdziesiąt lat działał w samorządzie powiatowym, a ostatnie 15 lat w samorządzie gminnym 
w Lubomi. Przez okres 15 lat działał w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska” w Wodzisławiu Śląskim. Działał również społecznie w Polskim Czerwonym Krzyżu  
w Wodzisławiu Śl. Był przewodniczącym Rady Zakładowej i Nadzorczej przy Gminnej Spółdzielni 
“Samopomoc Chłopska” w Lubomi. Przyczynił się do rozwoju naszego regionu poprzez przyśpieszenie 
budowy dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej. Zawsze bezpartyjny i katolik.  
Był związkowcem, sportowcem i oddanym społecznikiem. Starał się zawsze pomagać drugiemu 
człowiekowi].1 
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