Pan Wiesław Urbański od wielu lat z ogromnym zaangażowaniem promuje popularną dyscyplinę
sportową, jaką jest piłka siatkowa, co czyni nie tylko na terenie gminy Gostyń i powiatu
gostyńskiego, ale również poza granicami naszego kraju. Od 2001 roku pełnił funkcję członka
Zarządu MKS Kania Gostyń, zajmując się sekcją piłki siatkowej. W czasie burzliwych zawirowań
wokół Klubu 6 października 2006 roku wspólnie z ludźmi mającymi na uwadze dobro młodzieży i
rozwój klubu podjęli decyzję o utworzeniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kaniasiatka". Tegoż
samego dnia pan Urbański został wybrany na prezesa UKS „Kaniasiatka". Do dzisiejszego dnia
pełni tę funkcję nieodpłatnie.
Zawodnicy UKS „Kaniasiatka" mają na koncie ogromną ilość sukcesów. Większość grup
młodzieżowych corocznie bierze udział w finałach, dochodząc do najwyższych etapów rozgrywek.
W latach 2001 - 2012 w klasyfikacji medalowej mężczyzn klub osiągnął najwyższy wynik
deklasując zespoły z miast o wiele większych, takich jak Kalisz, Piła, Poznań czy Turek. Sukcesy
drużyn są nie tylko wynikiem pracy młodzieży na treningach, ale również efektem dobrej
organizacji szkoleń oraz warunków, jakie stwarzane są przez działanie prezesa i zarząd klubu.
Klub skupia wokół siebie około 100 trenujących zawodników z całego powiatu, którzy po
osiągnięciu wieku seniorskiego dołączają do reprezentacji wielu znanych klubów z całej Polski.
Klub „Kaniasiatka" pozyskuje corocznie ogromne sumy na swoją działalność dzięki energicznej
pracy i zaangażowaniu prezesa Urbańskiego oraz zarządu. Ponad 40% budżetu klubu jest
wynikiem działań członków zarządu na czele z panem Urbańskim. Ich ciągła praca ukierunkowana
na pozyskiwanie od sponsorów kwot pieniężnych pozwalających na rozwój klubu procentuje
możliwością udzielania pomocy szkołom z powiatu gostyńskiego. Do tej pory osiem placówek z
terenu naszego powiatu otrzymało wsparcie w postaci sprzętu sportowego. Jest to duża pomoc dla
szkół, które czasami borykają się z niskimi budżetami, niepozwalającymi na zakupy większej partii
sprzętu sportowego.
Co roku na terenie Gostynia organizowane są również Mistrzostwa Wielkopolski kadetów. Jest to
znaczące przedsięwzięcie i spotyka się z dużym uznaniem wśród uczestniczących drużyn. Od
2006 r. są organizowane Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. W latach 80.
zostało podpisane partnerstwo z niemieckim miastem Steinach, w efekcie którego do dnia
dzisiejszego zorganizowano czternaście turniejów wspólnie ze stroną niemiecką. Dzięki organizacji
tychże zawodów pan Wiesław Urbański bezpośrednio wpływa na powiększenie zysku
gospodarczego firm na terenie naszego powiatu (hotele czy punkty gastronomiczne). Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu pana Urbańskiego klub jest kojarzony bardzo pozytywnie nie tylko w
regionie gostyńskim, ale i poza jego granicami, przyczyniając się jednocześnie do pozytywnego
wizerunku naszego powiatu.

