Rok 1965
	Je osobitne významným v dejinách našej obce. V prvom rade ide o 20-té výročie oslobodenia  obce, ktoré pripadá na 21. januára a aj o oslobodenie našej vlasti.
Zmena kronikára	
Pretože doterajší kronikár obce Karol Džupa, riaditeľ tunajšej Strednej všeobecnovzdelávacej školy sa pre zaneprázdnenie vzdal písania kroniky, Rada miestneho národného výboru schválila do funkcie kronikára Viliama Hrehorčáka, učiteľa na tunajšej Základnej deväťročnej škole, ktorý už bol kronikárom do roku 1960. Údaje o ňom sa nachádzajú na začiatku tejto pamätnej knihy, preto sa osobitne neuvádzajú - viď stranu 3.
Povýšenie na mesto
Z príležitosti 20. výročia oslobodenia bola naša obec povýšená na mesto. 
Opis ustanovovacieho dekrétu:
Rada Východoslovenského krajského Národného výboru v Košiciach.
Rada Vsl. KNV Košiciach priznáva dňom 9. mája 1965 v zmysle §-u 13 Odst. 3 Zák. Čís. 65/60 ZB.
Charakter.
Mesto – Obci Lipany
a súčasne určuje, že v meste bude pôsobiť Mestský národný výbor.
20. výročie oslobodenia  ČSSR.
Podpisy: Krempa, tajomník KNV, Sýkora, v.z. predseda KNV.
1. a 9. máj
Prvé májové dni sa už v našom meste oslavovali osobitne radostne. 1. mája sa zúčastnilo na manifestácii pracujúcich v Sabinove do 1 000 našich občanov a žiakov miestnych škôl. 
V predvečer 9. mája bolo slávnostné zasadnutie pléna Miestneho národného výboru, kde za početnej účasti našich občanov, odovzdali zástupcovia Krajského národného výboru v Košiciach a Okresného národného výboru v Prešove, dekrét o povýšení našej obce  na mesto. Tým bol súčasne Miestny národný výbor premenovaný na Mestský národný výbor. 
Z histórie mesta
Pri tejto príležitosti treba pripomenúť, že už cisár Maximilián II, na žiadosť grófa Jana Dessewffyho, vtedajšieho pána Lipian povoľuje občanom "mestysa" konať miestne týždenné a výročné trhy a zaručuje obchodníkom a kupcom slobodný a bezpečný predaj svojho tovaru. Lipany sa spomínajú ako mestečko (mestys) už v roku 1274. 
V okresnom múzeu v Prešove sú uschované zachované panovnícke listiny, napísané na pergamene s veľkou pečaťou na hodvábnej šnúre. Cisár Leopold potvrdzuje Lipanom predtým udelené výsady Ferdinandom I. a Maximiliánom III., pričom súčasne zakazuje občanom Pečovskej Novej Vsi vyberať mytné od občanov a kupcov z Lipian.
Názvy mesta
Svoj názov odvodzuje naše mesto od veľkých líp, ktorých bolo pôvodne sedem. Z týchto sa pravdepodobne zachovala doteraz len jedna, keď približne roku 1937 bola bleskom veľmi poškodená ešte jedna veľmi stará, veľká a košatá lipa, ktorá bola na rázcestí, kde od severu začína námestia - terajšie Gottwaldovo. Táto potom behom dvoch rokov vyschla. Doteraz zachovaná najstaršia lipa je pri kostole. Je to mohutná lipa, ktorá je pamiatkovo chránená.
Naše mesto malo tieto názvy:
Septentiliae, Siebenlinden, Héthars, Sedimlipy, Lipjani, Lipiany a v súčasnosti Lipany.
Život kedysi  a dnes
Naše mesto bolo vždy centrom okolitých dedín a kedysi aj dôležitou zástavkou na obchodnej  ceste z Budapešti do Krakova.
Na mieste terajšieho dolného parku sa kedysi konali štyri krát do roka výročné trhy, ktoré trvali vždy dva dni a to v štvrtok a piatok, na ktorých sa pravidelne schádzali ľudia nielen z miesta a z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších obcí Šariša, ba aj zo Spiša, lebo na tunajších trhoch mohli nakúpiť veľmi solídne výrobky miestnych majstrov a aj v širokom sortimente. Tu ponúkali svoje výrobky hrnčiari, kožušníci, smoliari, mäsiari, tkáči, debnári, čižmári, obuvníci (najprv kapce), kolári, uhliari (drevené uhlie) a aj furmani, ktorí boli združení do cechov, aby čelili fušerom, ktorých volali "hudľare".
Naše mesto bolo osobitne známe aj trhami na dobytok.
Ešte za prvej republiky, do roku 1942 tu bolo štyridsať obchodov a dva veľkoobchody s miešaným tovarom (Mareš a Seidenfeld), ktoré mohli dobre zásobovať aj široké okolie. 
Samotní miestni obyvatelia sa však nemali najlepšie a to najmä po prvej svetovej vojne, až približne do roku 1948, lebo za svoje poľnohospodárske výrobky získali málo finančných prostriedkov. Išlo tu skoro výlučne o drobných roľníkov, ktorí preto okrem obrábania 1 až 3 hektárov poľnohospodárskej pôdy, museli sa venovať aj niektorým remeslám, ktoré vykonávali sami po domácky. Bolo tu hodne najmä kožušníkov, obuvníkov, kolárov, hrnčiarov, debnárov a tesárov, ktorí si takýmto spôsobom privyrobili na živobytie, lebo zárobkových možnosti kedysi nebolo. Dnes, keď roľníci odovzdali svoje pozemky v prospech Štátnych majetkov, ktoré dobre prosperuje a zamestnáva hodne miestnych pracovníkov.
Veľa pracovných príležitosti poskytujú Odevné závody, Komunálne služby so svojimi prevádzkárňami, Invalidné družstvo, Kovorob (výroba železných vrát, pletivá a pod.), Československá automobilová doprava (šoféri a sprievodcovia) a niektorí naši občania dochádzajú na pracoviska do Sabinova, Michalian a Prešova. 
K nášmu mestu gravituje cez 30 000 obyvateľov z okolitých dedín.
Otvorenie odevného závodu
Dňa 12. septembra t.r. prežívalo naše mesto významnú udalosť a to slávnostné odovzdanie nového odevného závodu do prevádzky. Výstavba tohoto závodu si vyžiadala investičné náklady vo výške 13 miliónov korún a poskytne trvalé zamestnanie viac ako tisíc pracovníkom, predovšetkým ženám.
Na slávnosti sa zúčastnila ministerka spotrebného priemyslu Božena Macháčová - Dostálová, predseda Východoslovenského krajského národného výboru Anton Ťažký a veľa ďalších hostí.
Ministerka B. Macháčová - Dostálová ocenila doterajšiu prácu osadenstva, ktoré v doterajších provizórnych výrobných priestoroch dosiahlo pekných výsledkov a aj stavbárom, ktorí vystavili nový závod vo veľmi dobrej kvalite.
Osadenstvo nového odevného závodu vyhlásilo záväzky, zamerané na rast produktivity práce a kvalitu výrobkov. 
Okrašľovacia akcia
V tomto roku sa pristúpilo s veľkým elánom k skrášľovaniu nášho mesta. 
V prvom rade boli dokončené betónové, respektíve asfaltové chodníky, ktoré boli predlžené. Ďalej sa pristúpilo k výstavbe zelených pásov, ktoré sa urobili po obidvoch stranách námestia. Tu sa potom vysadilo do 100 líp a 100 kusov stromových červených hlochov. 
Táto akcia veľmi prispeje k celkovému vzhľadu nášho mesta.
Počasie
Tento rok bol charakterizovaný ako mimoriadne chladný a mokrý.
Zima sa predĺžila až do začiatku mája. Potom veľmi často a výdatne pršalo, takže jarné poľné práce sa veľmi oneskorili.
Leto bolo tiež veľmi daždivé a chladné. Dňa 22. júla t. r. bolo naše mesto postihnuté veľkým ľadovcom (krupobitím), ktorý veľmi poškodil poľné kultúry a to najmä obilniny, keďže sa to stalo tesne pred žatvou, čo sa potom odzrkadlilo aj na výnosoch. Obilniny boli poškodené na 70 až 95 %.
Jeseň bola už suchá a pekná, avšak prvé mrazy prišli pomerne skoro, už začiatkom novembra, avšak do konca roka bolo pomerne teplo a snehu napadlo málo.
Hospodárenie štátneho majetku
Štátny majetok, ktorý vedie náš rodák, inžinier Ján Varga, vykazuje v tomto roku opäť lepšie hospodárske výsledky. 
Majetok od 1. januára prevzal do svojho obhospodarovania aj Jednotné roľnícke družstvo v Ruskej Voli, ktoré bolo zlikvidované ako úpadkové. Taktiež majetok prevzal i ďalšiu pôdu po úpadkových súkromno - hospodáriacich roľkoch, takže výmera pôdy sa oproti minulému roku zvýšila o 826 hektárov, takže celková výmera obhospodárovanej pôdy činila 4 688 hektárov.
Štátny majetok má teraz 7 hospodárstiev a to: Lipany, Torysa, Brezovica, Červenica, Plaveč, Ľubotín a Ruská Voľa.
V tomto roku objem poľnohospodárskej výroby bol 11 826 000 Kčs, čo je oproti roku 1964 zvýšenie o 3 089 000 Kčs. Nebola však splnená rastlinná výroba, lebo ako už bolo spomenuté, 22. júla silná búrka a ľadovec poškodili poľnohospodárske plodiny v celom našom a susednom chotári, takže sa zobralo o 8 959 q obilovín, 175 q strukovín, 166 q repky, 1 554 q cukrovky a o 30 491 q zemiakov menej. Celková škoda, ktorá bola tým spôsobená činila 1 701 257 Kčs. Naproti tomu živočíšna výroba bola prekročená o 383 000 Kčs. 
I napriek týmto udalostiam majetok z roka na rok vylepšuje svoje hospodárske výsledky. Hoci bola ľadovcom spôsobená taká vysoká strata, predsa vzrast produkcie rastlinnej výroby v porovnaní s rokom 1964 zaznamenal vzostup o 7 %. Vylepšuje sa i nákladová časť, keď skutočné realizačné náklady na 100 Kčs tržieb činili 179 Kčs, oproti plánu 186 Kčs.
Štátny majetok v tomto roku mal plánovanú bilančnú stratu 2 437 000 Kčs. Skutočná strata bola v dôsledku živelných pohrôm vyššia a činila 2 911 000 Kčs. No aj napriek tomu v okresnom meradle náš Štátny majetok dosiahol veľmi pekných výsledkov a medzi štátnymi majetkami v okrese sa umiestnil na prvom mieste a za veľmi dobré hospodárenie získal Červenú zástavu Výrobnej poľnohospodárskej správy a Okresnej odborovej rady.
Priemerné hektárové výnosy hlavných plodín boli takéto:
Plodina			Majetok spolu			Z toho Lipany
pšenica			       11,4 q			           10 q
raž				       15,1 q			        13,6 q
jačmeň			        9,4 q			          4,1 q
ovos				        8,2 q			          3,9 q
repka ozimná		      10,8 q			          6,2 q
zemiaky			      38,1 q			        44,7 q
Kombajnovým zberom bolo zobraté obilie v rámci celého majetku z plochy 450 hektárov, z toho v Lipanoch z 226 hektárov.
Osobitne treba pripomenúť, že na našom štátnom majetku bola dokončená výstavba veľkého štvor - radového kravína a tento bol daný aj do plnej prevádzky. V tomto kravíne je dokonalé strojné dojenie, plne mechanizované kŕmenie a tiež obežný zhrňovač maštaľného hnoja. 
Počet a pohyb obyvateľov
K 1. januáru 1965 bolo zaregistrovaných 2 794 obyvateľov. 
V priebehu roka sa narodilo 47 detí, zomrelo 18 osôb; sobášov bolo 12.
Stav k 31. decembru 1965 bolo: 2 823 obyvateľov.			
 

(Poznámka: Daný záznam je autentickým prepisom kronikárskeho zápisu z roku 1965 a obsahuje údaje, ktoré z historického hľadiska nie sú pravdivé – kapitola „Z histórie mesta“.)

