Rok 1972
	Započal sa aj v našom meste v slávnostnom nástupe do druhého roku päťročnice a v znamení súťaží na počesť 55. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a 50. výročia vzniku ZSSR.
Rýchločistiareň
Od 1. februára 1972 Komunálne služby mesta Lipan zriadili rýchločistiareň šatstva, ktorá bola tak prepotrebná v našom meste.
V tom istom čase boli v meste otvorené obchody pre predaj partiovej obuvi a partiového textilu. Tým sa značne zlepšila situácia v predaji a službách obyvateľstvu.
Tajomník ÚV KSS
Dňa 15. marca 1972 zavítal do nášho mesta tajomník ÚV KSS Ing. Václav Vačok. Tu s činiteľmi Komunistickej strany Slovenska a zložiek Národného frontu rokovali o koncepcii rozvoja podnikov miestneho hospodárstva.
Navštívil miestne podniky a s nimi tiež dohovorili sa o príspevku pre ďalší rast a účinnú spoluprácu pre blaho mesta a jeho okolia. Vedúci činitelia mesta majú hodne starosti s ďalšou výstavbou mesta, ako aj s realizáciou územného plánu mesta.
Podrobný územný plán
V záujme včasnej územníckej prípravy Rada Mestského národného výboru Lipany schválila konečný návrh podrobného územného plánu; taktiež Rada Okresného národného výboru v Prešove pod číslo 197 schvaľuje vypracovaný konečný návrh podrobného územného plánu.
Návrh podrobného územného plánu rieši prestavbu centra na jeho pôvodnom pôdoryse s využitím nateraz voľných plôch pre investičnú bytovú výstavbu gravitujúcich k navrhovanému centru. Týmto riešením vytvára sa organický celok mesta, kde centrum bude prezentovať jeho význam ako aj novodobú architektúru s vytváraním kultivovaného životného prostredia pracujúcich v našom meste.
Bytová výstavba
Prvou stavbou sú navrhnuté plochy pre 164 bytových jednotiek nachádzajúcich sa po pravej strane námestia. 
Druhá stavba je riešená po ľavej strane námestia a rieši výstavbu 236 bytových jednotiek.
Pozdĺž námestia z oboch strán sú vytvorené hmoty pre obchody a služby nadokrskovej vybavenosti. Južná strana námestia a najmä západná je rezervovaná pre vyššiu občiansku vybavenosť, z ktorej najväčšiu plochu zaberá poliklinika.
V I. etape výstavby je plánovaných 164 bytových jednotiek, to jest celá východná strana námestia. V tomto areáli sa nepredpokladá iná vybavenosť mimo Materskej školy a Detských jasieľ 60 + 20 detí. Má byť ukončená do roku 1975.
V II. etape  sa počíta s výstavbou 236 bytových jednotiek, ktoré by mali byť realizované do roku 1981.
V III. etape výstavby sa predkladá výstavba na riešenom území len objektov vyššej vybavenosti.
V I etape je nutné zbúrať 56 domov - 84 bytov. Náklady na búracie práce, na výkup budov a pozemkov bude činiť 7,144 000 Kčs.
V II. etape je potrebné zbúrať 57 domov - 73 bytov. Náklady na búracie práce, na výkup budov a pozemkov bude činiť 8,330 000 Kčs.
Z toho pre konečnú bytovú výstavbu je potrebné previesť tieto búracie práce:
I. etapa: 26 domov celkom,
               11 domov čiastočne,
               44 bytov celkové + 6 hospodárskych prístavkov.
Náklad na výkup: 2,590 000 Kčs.
II. etapa: 26 domov celkom,
                10 domov čiastočne,
                38 bytov celkove + 5 hospodárskych prístavkov + 1 dielňa.
Náklad na výkup: 3,850 000 Kčs.
Celkové v centre sa má postaviť 400 bytových jednotiek pre 1 522 obyvateľov s príslušným technickým vybavením.
Do I. etapy patria objekty:
		- blok 1 - 36 bytových jednotiek,
		- blok 2 - 36 bytových jednotiek,
		- blok 3 - 36 bytových jednotiek,
		- blok 4 - 40 bytových jednotiek,
		- blok 5 - 16 bytových jednotiek.
Spolu 164 bytov.
Do II. etapy patria objekty:
		- blok 6 - 56 bytových jednotiek,
		- blok 7 - 24 bytových jednotiek,
		- blok 8 - 24 bytových jednotiek,
		- blok 9 - 24 bytových jednotiek,
		- blok 10 - 36 bytových jednotiek,
		- blok 11 - 36 bytových jednotiek,
		- blok 12 - 36 bytových jednotiek.
Spolu 236 bytov.
Spracovanie konečného návrhu podrobného územného plánu centra mesta z hľadiska urbanistického treba považovať za správne, pretože výstavba bude realizovaná na ploche intravilánu mesta čím sa realizuje aj zákon číslo 53/66 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Je treba venovať hodne síl a prostriedkov najmä miestnym komunikáciám.
Oporný múr
V auguste započali Komunálne služby budovať oporný múr od Domu služieb až na Petrovenec.
Tento oporný múr má stabilizovať cestný podklad a súčasne aj rozšíriť cestu.
V auguste bola sanácia asfaltového koberca od Ústavu národného zdravia až po hlavnú cestu a súčasne sanácia sa previedla na ulici Tehelnej.
V dôsledku asfaltového podkladu na ceste ku stanici bolo treba previesť úpravu chodníkov zo stanice až po pôrodničku. Tieto chodníky bolo treba zvýšiť. Potom sa upravovali chodníky na celom Gottwaldovom námestí z jej jednej aj z druhej strany, lebo boli veľmi zničené pri zakladaní káblov pre telefónu automatizáciu.
Mladosť
Dňa 15. septembra 1972 Krajský podnik, Drobný tovar Prešov začal predaj v novovybudovanej - upravenej bývalej ľudovej škole - pod názvom "Mladosť". Táto predajňa veľmi reprezentačne je vybavená a poslúži obyvateľstvu v nákupe rozličného tovaru a tým prispeje k zlepšeniu služieb v meste Lipany a jeho okolia.
Červené zástavy
29. septembra 1972 Okresný priemyselný podnik "KOVO" Lipany usporiadal slávnostnú členskú schôdzu pri príležitosti prevzatia červenej zástavy Okresného národného výboru a Okresnej odborovej rady za dobré výsledky v socialistickom súťažení v I. polroku 1972. V podniku súťaží 8 brigád socialistickej práce a 8 je tu kolektívnych záväzkov.
Plánované úlohy podnik splnil na 103,4 %. Jeho výrobky boli hodnotené  na výbornú - bez reklamácii.
V mesiaci novembri prevzali červenú zástavu tiež pracujúci Odevných závodov kapitána Nálepku v Lipanoch za pracovné víťazstvo v III. štvrťroku. Putovnú štandardu dostali od podnikového riaditeľstva a podnikového výboru Revolučného odborového hnutia.
Riaditeľ závodu súdruh inžinier Michal Sivulič preberá červenú zástavu a sľubuje, že podnik aj naďalej bude vzorne plniť jemu uložené úlohy v zmysle záverov XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa.
Výrobný program je náročný. Vyrábajú tu na export do Sovietskeho zväzu a do Rakúska. Pri tejto príležitosti ocenili aj prácu vzorných pracovníkov, novátorov, zlepšovateľov a celého osadenstva.
Rozšírenie mosta
V októbri bol rozšírený aj most na spojnej ceste medzi Lipanami a Prešovom. Tento most bol úzky a teraz ho rozšírili v zákrute pri Pollákovi, pod Ústavom národného zdravia. Týmto sa zlepšila situácia v doprave a zabránilo sa mnohým nehodám, ktoré v tomto úseku v minulosti boli.
Sovietsky hosť - Fokin
Dňa 23. októbra 1972 zavítal do nášho mesta sovietsky občan - osloboditeľ nášho mesta plukovník Fokin. Veľká pozornosť bola venovaná vystúpeniu tohto vzácneho hosťa, ktorý vo svojom príhovore tlmočil odkazy a pozdravy od účastníkov odboja v druhej svetovej vojne a od všetkého sovietskeho ľudu. 
Pútavým spôsobom rozviedol bojovú cestu svojej jednotky počas II. svetovej vojny, keď oslobodzovala mestá Sabinov, Lipany, Starú Ľubovňu, Poprad a ďalšie mestá.
Vystúpenie súdruha Fokina bolo odmenené dlhotrvajúcim potleskom.
Aj školstvo je na patričnej výške. 
V Lipanoch je aj Gymnázium, ktoré navštevujú žiaci z celého severu okresu Prešovského.
História gymnázia
O histórii školy - Gymnázia v Lipanoch je zmienka už v Pallasovom lexikone:
Veľká obec v Šarišskej župe. Do roku 1550 prináležala ako poddaná rodine Tárczay-ovej, avšak v spomínanom roku sa obec vykúpila za podmienok, že na Kamenickom hrade bude stráž držať za odmenu , ale občania túto stráž držali len do roku 1557, lebo v tomto roku bol hrad zbúraný.
Ďalej sa spomína, že kto postavil kostol - rodina Tárczayová, tiež hrobky.   
V roku 1848/49 bol tu boj medzi ruským voskom, ktoré viedol Rdiger a maďarským, ktoré viedol Vysocký.
Poniže Lipan v poli je akýsi pamätný stĺp, zaiste bude to miesto bojiska.
História lipanského (ev.) gymnázia 1590 - 1747.
Lipany (Siebenlinden, Septemtilium) jedno poľné mesto v Šariši pri rieke Torysa, ktoré na západ má výhľad na Spiš.
Napodobňujúc slobodné kráľovské mestá a spišské poľné mesta, mesto má nielen nemeckú reč, ale je tam aj evanjelické náboženstvo a chór, znovuzriadenú školu si zachovalo až do roku 1747 (teda škola - gymnázium tu trvalo 157 rokov, bolo to pred 382 rokmi).
Ďalej je tu zmienka o učiteľoch, ktorí tu učili (rektori):
1. Samuel Fabini z Popradu na Spiši. (Otec  - F. Pongrácz, mäsiar; matka Margita Lorenczová).
2. Andrej Lucae, nar. 1596. Otec Matej Lucae, kamenický duchovný, matka Anna Regulinová.
3. Martin Cedichius zo Sliezska, z Veľkých Steliecz. Otec Jakub Cedichius, matka Alžbeta. Roku 1623 bol zvolený za kantora do Lipan.
4. Ján Coci (Koci), narodený 1609 v Brezovici, otec pôvodu českého od Prahy z Radomezu. Matka Anna Czechová.
5. Tomáš Martinides - pochádzal z Hýb v Liptove. 
6. Martin Klisch (gnisensis schola) - rodák levočský. Otec Klisch Szamislo, matka Regina Klementis.
7. Juraj Manlius, pochádzal zo Sliezka z Wilmshavu.
8. Pactorius čiže Juraj Haan. Otec bol rodák slovenský, bol správca, matka Margita Hankiova. 
9. Andrej Curani (Kuráni), učil najprv na rožkovanskej škole, potom v Lipanoch a neskôr v Dubovici.
10. Ján Gassitzius.
11. Ján Trstenský z Oravy z Trsteňan. 12. rokov múdro spravoval školu.
12. Zachariaš Klementis.
13. Ján Treitman, levočský rodák.
Lipanská škola bola zničená skrze barónku Bárkoczy Kláru v r. 1747.
Toľko o histórii Gymnázia. 
Zmena riaditeľa
V tomto roku odišiel z tunajšieho Gymnázia riaditeľ školy súdruh Kopčák a na jeho miesto prišiel nový riaditeľ Ján Kizák.
Kultúrna činnosť
V kinosále bola usporiada akadémia pri príležitosti 27. výročia oslobodenia mesta Sovietskou armádou, oslavy Víťazného februára, oslavy Medzinárodného dňa žien, oslavy s lampiónovým sprievodom v predvečer 9. mája, výročie Slovenského národného povstania v auguste, v októbri vyhlásenie samostatnosti Československej republiky, 50. výročie vznik Sovietskeho zväzu a 55. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
Na letných mierových slávnostiach sa zúčastnilo 1 500 občanov z Lipan a blízkeho okolia.
Telovýchova
Na miestnom klzisku boli urobené celkom nové mantinely - svojpomocne, lebo staré už nevyhovovali, boli prehnité. V Lipanoch vytvoril sa hokejový oddiel a družstvo bolo pojaté do okresnej súťaže hokejovej.
V tom istom roku bol založený volejbalový a basketbalový oddiel, ktorý vyvíjal úspešnú činnosť, obidva oddiely získali niekoľko pohárov a diplomov na rôznych súťažiach.
Úspešne si počínal aj stolno-tenisový a turistický oddiel.
Zdravotníctvo
V meste Lipany sa stále bojuje o zriadenie Polikliniky. Zdravotná služba je síce rozšírená v meste, ale je neuspokujúca. Žiadalo by sa, aby čím skôr bola zriadená v meste Poliklinika. Za mnohými zdravotníckymi zákrokmi je treba chodiť do Sabinova a Prešova.
Poľnohospodárstvo
Štátny majetok v Lipanoch plní svoje povinnosti vo výkupe a sú usmerňovateľom v poľnohospodárskej veľkovýrobe pre celé okolie. 
Počasie bolo dosť priaznivé, takže úroda bola načas pozbieraná.
Plnenie volebného programu
V oblasti výchovného pôsobenia plán kultúrno-výchovnej činnosti bol v zásade splnený.
Na úseku vytvárania zdravého životného prostredia v investičnej časti akcie "Z" boli v tomto roku ukončené a odovzdané do užívania tri akcie a to garáže a sociálne zariadenia, rekonštrukcia budovy Základnej deväťročnej školy na obchodné účely bola postavená sušička a muštáreň ovocia.
Spolu bola vytvorená hodnota diela za 1,350 000 Kčs. V prepočte na jedného obyvateľa mesta predstavuje hodnota diela vytvorená v akcii "Z" 120 Kčs.
V neinvestičnej časti bola za tento rok vytvorená hodnota diela v čiastke 1,901 000 Kčs. Hodnota vytvoreného diela  na jedného občana činí 402 Kčs.
Spolu bolo odpracovaných 57 641 brigádnických hodín pri rôznych mestských akciách.
Z ďalších úloh volebného programu previedli sa v tomto roku tieto akcie:
- výstavba oporného múru od Domu služieb na Petrovenec,
- úprava Tehelnej ulice položením asfaltového koberca nákladom asi 169 000 Kčs,
- po kanalizácii boli prevedené úpravy ulice Kollárovej a čiastočne Jánošíkovej,
- na športovom ihrisku bola postavená príjazdná cesta k šatniam a bufetu,
- verejné osvetlenie bolo v meste rozšírené o 20 svetelných bodov a to: na ulici Sabinovskej o 10 svetelných bodov,
na ulici Hviezdoslavovej o 1,
v osade pri Lúčke o 1,
na ulici kpt. Nálepku o 1 a na ulici Kuzmanyho o 1 svetelný bod;
na moste k Odevným závodom kapitána Nálepku bolo postavené nové verejné osvetlenie  o 3 sadové svietidlá. Je vidieť, že volebný program sa plní.
Počasie
V tomto roku bolo nepriaznivé počasie.
Január a február boli suché bez snehu. 
Jaro vzdor tomu prichádza neskoro.
Mrazy boli časté ešte začiatkom mája. Od polovice mája boli silné búrky s krúpami.
Letné mesiace sú tiež nepriaznivé.
Druhá polovica augusta bola veľmi chladná. Hodne dažďov.
September bol veľmi pekný, slnečný.
No, v októbri už je chladné počasie, ba v druhej polovici mesiaca napadol sneh, ktorý však dlho sa neudržal.
November a december bol bez snehu, boli to pekné mesiace.
Ani starí ľudia sa nepamätajú, aby december a Vianoce neboli bez snehu.
Celkové je možné charakterizovať počasie ako nepriaznivé.
Ani včelársky rok nebol bohatý na výnosy.
ŠTATISTIKA:
Prisťahovalo sa 82 obyvateľov.
Odsťahovalo sa 66 obyvateľov.
Narodených v miestnej pôrodničke bolo 462 detí.
		Z Lipan 69 detí.
		Zomrelo 18 ľudí.
Sobášov bolo 97,
		z Lipan 28.

Počet obyvateľov k 31. decembru 1972 je 3 145 ľudí.


