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Miejski Dom Kultury w Łańcucie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest 
Miasto Łańcut.  

Siedzibą jednostki budynek przeznaczony na potrzeby kultury przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15  

w Łańcucie, a obszarem jej działania jest miasto Łańcut.  

 

Do zadań jednostki należy upowszechnianie kultury oraz ożywianie lokalnych i regionalnych tradycji 
kulturowych.  

Miejski Dom Kultury w Łańcucie prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, 
upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:  

1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,  

2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,  

3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,  

4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,  

5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,  

6) promocję kultury miasta Łańcuta i lokalnych twórców kultury,  

7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,  

8) edukacje kulturalną i wychowanie przez sztukę,  

9) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą  

i sztuką,  

10) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,  

11) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,  

12) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.  

 



Jednostka współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność 
kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych 
zajmujących się działalnością kulturalną.  

 

Obiekty jednostki  

 

Miejski Dom Kultury prowadzi działalność w obiektach:  

• budynek przy ulicy Kościuszki 15 w Łańcucie 

 

 

Obiekt czynny w godzinach:  

poniedziałek –piątek  7ºº - 21ºº  

soboty, niedziele i święta  9ºº - 17ºº  

Program funkcjonalny obiektu  

- sala widowiskowa z widownią na 400 miejsc  

 



 

 

 

- galeria  

  

- sala baletowa  

 

- sala prób i pracownia komputerowa  

- hol  

- pomieszczenia biurowe  

- szatnie  

 

 

 

 



Stałe formy pracy: 

Zespół Taneczny „Rytm”  

Zespół Pieśni i Tańca „Łańcut” 

Zespół Pieśni i Tańca „Mały Łańcut” 

Zespół Tańca Estradowego „Ekrol” 

Kapela Ludowa 

Koło Liryczne „Wena” 

Fotoklub 

Kino „Gabinet” 

„Galeria” MDK 

Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Łańcuta 

Telewizja TV Łańcut  

Szkoła rysunku i malarstwa 

 

Imprezy cykliczne 

Miejski Dom Kultury w Łańcucie jest organizatorem cyklicznych imprez, do których należą między 
innymi: 

• Animator i Sponsor Kultury  
• Łańcuckie Konfrontacje Fotograficzne  
• Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca  „Garniec” 
• Międzynarodowy Dzień Tańca  
• Przedszkolada  
• Dni Miasta i Powiatu 
• Łańcucka Jesień Kulturalna 
• Spotkanie ze św.  Mikołajem 
• Koncert Dobroczynny 

• budynek „filii MDK” przy ulicy Podzwierzyniec 74 w Łańcucie  

 



Obiekt czynny jest w godzinach: 

poniedziałek                        8.00 – 16.00 

wtorek – piątek                 12.00 – 20.00 

sobota, niedziela, święta  - doraźnie w zależności od potrzeb 

 

Program funkcjonalny obiektu  

Sala widowiskowa z widownią na 200 miejsc 

 

Sala kinowa 

 

 

 

 

 

 



Pracownia komputerowa 

 

 

 

 

 

 

Studio telewizyjne 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hol 

 

Balkon wystawowy 

Boisko sportowe 

Pomieszczenia biurowe 

Zaplecze kuchenne 

  

Imprezy cykliczne  

Koncert kolęd i pastorałek 

Kiermasz wielkanocny 

Piknik wakacyjny 

Dzień seniora 

Koncert Niepodległościowy 

Środowiskowe spotkanie wigilijne  

Ponad to Filia MDK organizuje  – zabawy choinkowe i andrzejkowe dla najmłodszych, 
przedstawienia teatralne , warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, wystawy, kursy komputerowe 
oraz  blok propozycji programowych  na okres wakacji  i ferii zimowych  dla dzieci i młodzieży.  

W filii MDK – Podzwierzyniec działają: zespół rytmiczno – taneczny dla najmłodszych, zespół 
rapowy „Dyrekrywa”, grupa akrobatyczna zespołu „ Rytm”, klub brydżowy, klub szachowy, klub 
seniora, prowadzone są zajęcia: zumba i fitness. Codziennie zapraszamy: na bilard, tenis stołowy, 
piłkarzyki, TV oraz do skorzystania z pracowni komputerowej. 

 

• świetlica w budynku przy ul. 29 Listopada 23 w Łańcucie  

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16ºº - 20ºº oraz w soboty, niedziele, 
 i święta  w zależności od potrzeb. 

Dzieciom i młodzieży oraz dorosłym korzystającym ze świetlicy oferuje się uczestnictwo  
w różnorodnych formach zajęć, m.in.: 



 - zajęcia plastyczno-techniczne: rysowanie, malowanie, wycinanie, haftowanie 

 - zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, gry planszowe 

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe: tenis stołowy, piłkarzyki, fitness 

- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, filmów, programów 
edukacyjnych, tematycznych, gier komputerowych. 

 

• Podkarpacka Agencja Turystyczna w Łańcucie przy ul. 3 Maja 10 

Kontakt: Tel. + 48 17 225 48 50,  

e-mail:patlancut@onet.pl 

  strona internetowa:www.facebook.com/patlancut 

 

 

PAT - Podkarpacka Agencja Turystyczna działa w strukturach MDK w Łańcucie, mieści się w hali 
Maneż, miejsca, które dostosowane jest do obsługi ruchu turystycznego. Działalność PAT to 
informowanie o atrakcjach i walorach turystyczno-kulturalnych, krajoznawczych i rekreacyjnych nie 
tylko miasta Łańcuta ale i całego regionu podkarpackiego. Dysponujemy informacjami o bazie 
hotelowej, gastronomicznej, rozkładach jazdy PKP, PKS, BUS, biurach turystycznych a także 
lokalizacji podobnych centrów informacji turystycznych na terenie całego podkarpacia. W PAT 
znajdują się wydawnictwa przedstawiające i promujące zarówno Łańcut jak i cały region podkarpacki. 

 

 

Obiekt czynny w godzinach: 

poniedziałek – piątek 8ºº - 16ºº 

w okresie od 01.05 do 31.10 

soboty, niedziele 10ºº - 16ºº 

 


