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Gmina Kościan jest pod względem sportowym ewenementem w skali województwa wielkopolskiego. Jako gmina wiejska jest
miejscem działania 19 klubów sportowych. Najliczniej reprezentowana jest piłka nożna. W 15 klubach piłkarskich gra na różnych
szczeblach rozgrywek ponad 250 seniorów i około 300 orlików, trampkarzy i juniorów. W Racocie, znanym ze stadniny i tradycji sportów
konnych, działa Racocki Klub Jeździecki. Racot to również mekka sportów masowych i Klub Olimpijczyka działający przy Szkolnym
Klubie Sportowym „Jantar”. Amatorzy strzelania śrutowego mają do dyspozycji strzelnicę w Widziszewie, a biegacze mogą trenować w
Ludowym Klubie Sportowym „Sana” Kościan.
Oto pełen wykaz klubów sportowych w gminie Kościan:
1. PKS „Rolnik” Racot - piłka nożna (old-boys, seniorzy, juniorzy, trampkarze starsi i młodsi, orlicy i orliczki);
2. LZS „Rywal” Kurza Góra - piłka nożna (old-boys, seniorzy, juniorzy, trampkarze, orlicy);
3. LZS „Junatrans” Stare Oborzyska - piłka nożna (seniorzy, trampkarze);
4. LZS „Orzeł” Bonikowo - piłka nożna (seniorzy);
5. LZS „Polcopper” Widziszewo - piłka nożna (seniorzy, trampkarze, orlicy);
6. LZS „Olimpia” Stary Lubosz - piłka nożna (old-boys, seniorzy, trampkarze);
7. LZS „Tur” Turew - piłka nożna (seniorzy);
8. UKS „Orlik” Kokorzyn – piłka nożna, warcaby;
9. LZS „Piast” Spytkówki (seniorzy, trampkarze, orlicy);
10. LZS Darnowo - piłka nożna (seniorzy);
11. LZS Gryżyna - piłka nożna (seniorzy);
12. WKS „Mat” Katarzynin (seniorzy);
13. LZS „Danko-Aria” Choryń (seniorzy);
14. LZS Kawczyn (seniorzy, orlicy);
15. LZS „Young-Boys” Sierakowo (seniorzy);
16. SKS „Jantar” Racot - sporty masowe, klub olimpijczyka;
17. RKJ Racot - jeździectwo, powożenie;
18. Racocki Klub Fitnessu
19. Klub Strzelecki w Widziszewie – strzelanie śrutowe;
20. LKS „Sana” Kościan - bieganie;
Działalność powyższych klubów dotowana jest z gminnego budżetu sportowego. Dla drużyn piłkarskich, których nie stać na udział
w rozgrywkach OZPN w Lesznie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie zainicjował powstanie i jest koordynatorem Gminnej Ligi
Wiejskiej Seniorów. Od jesieni 2008 roku zainicjowano Gminną Amatorską Drużynową Ligę Tenisa Stołowego.
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