Łubniański Ośrodek Kultury został utworzony w styczniu 1993 roku. W jego struktury została włączona
Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach wraz z filiami w Brynicy, Luboszycach i Jełowej. W 1997
roku zorganizowano w Łubnianach I Kongres Kultury Wsi, który zaszczyciły najważniejsze władze
województwa i dyrektorzy instytucji kultury. Kongres zorganizowany w Łubnianach nie był
przypadkowy. Ówczesne władze województwa chciały w ten sposób docenić działania łubniańskich
animatorów. W okresie od 1994 do 1997 r. Łubniański Ośrodek Kultury zelektryzował swoją
aktywnością wszystkie środowiska kulturalne w regionie. Były to lata licznych sukcesów, szczególnie
osiągnięć w obszarze kultury ludowej, z którego do dziś ośrodek słynie. Zainicjowany w 1994 roku
Regionalny Konkurs Literacki Ze Śląskiem na ty stał się i do dziś jest sztandarowa imprezą ośrodka.
„Łódka” – jak ją niektórzy nazywają łubniański ŁOK nigdy nie zwalniała. Z biegiem lat z małej łódeczki
stała się okrętem, który z powodzeniem wypływa na co raz głębsze wody. Przywołane porównanie nie
mogło by mieć miejsca gdyby nie załoga, zespół wspaniałych animatorów, instruktorów i wszystkich
niezbędnych na pokładzie osób, które współtworzyły cały dzisiejszy dorobek Łubniańskiego Ośrodka
Kultury. Nie sposób wymienić wszystkich dokonań. W chwili powołania ośrodka kultury zespół liczył
tylko 2 osoby. W chwili obecnej prawie 20. Łącznie na zajęcia organizowane w ośrodku kultury
uczęszcza prawie 100 dzieci. Przy ośrodku działa 5 zespołów tanecznych, studio instrumentalne, studio
plastyczne, organizowane są zajęcia sztuki użytkowej, próby chóru. Animatorzy ośrodka kultury i
bibliotek organizują w ciągu roku około 80 różnorakich przedsięwzięć. Dużym powodzeniem cieszą się
zajęcia dla seniorów w ramach projektu Domu Dziennego Pobytu w Biadaczu. Tylko w ciągu jednego
miesiąca dla osób 60+ organizowanych jest na terenie gminy około 50 różnorakich tematycznie spotkań
z dziedziny społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. Animatorzy zatrudnieni w Łubniańskim Ośrodku
Kultury poszukują ciągle nowych wyzwań. Najnowszy przedsięwzięciem jest organizowany od 5 lat w
filharmonii opolskiej koncert „W tonacji Śląska” Swoje doświadczenie organizowania życia
kulturalnego dla łubniańskiej społeczności animatorzy ŁOK-u zdobywali również za granicą, w
Niemczech, Francji, we Włoszech przy okazji realizowanych międzynarodowych projektów. Podobnie
zresztą i w kraju biorąc udział w wielu projektach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, między innymi w programie EDUKO. Działalnością Łubniańskiego
Ośrodka Kultury kieruje dyrektor – Krystian Czech.

