Rok 1974
	Začal aj v Lipanoch slávnostnými fanfárami v znamení plnenia úloh 5 RP, v zmysle plén ÚV KSČ a ÚV KSS. Pracovníci MsNV slávnostne začali tento rok s predsavzatím plniť úlohy uložené vyššími orgánmi.
Oslobodenie mesta
21. januára 1974 sa konala slávnostná akadémia na počesť oslobodenia nášho mesta Sovietskou armádou. Tejto slávnosti sa zúčastnili zástupcovia mesta, okresu, kraja a všetkých zložiek Národného frontu ako aj obyvateľov mesta.
Nový osvetár
Začiatkom februára dochádza aj k výmene osvetového pracovníka pri MsNV.
Namiesto s. Kmeca nastúpil s. Ľubomír Hanudeľ.
Februárové udalosti
Februárové udalosti sa nesú v znamení hesla: "Všetko za plnenie plánu a za rozkvet nášho mesta". V kinosále bola mohutná manifestácia. Miestne školy vyplnili tento významný deň svojim kultúrnym programom.
MDŽ
Aj Medzinárodný deň žien - 8. marec sa nesie v znamení boja našich žien za rovnoprávne zastúpenie vo všetkých zložkách Národného frontu. Pri tejto príležitosti bola poriadaná akadémia pre naše ženy. 
Na tejto akadémii vystúpili so svojim spevokolom. Bohatý program vystúpení dodali miestne školy.
Deň učiteľov
28. marec bol v našom meste venovaný učiteľom. V predvečer bolo 16. učiteľom z miestnych škôl dopriate a pozvaných k predsedovi MsNV, kde im bola tlmočená vďaka za ich prácu pri výchove mladej generácie - boli to: Bárdošová Bibiána, Gogoľová Libuša, Bucko Rudolf, Križan Imrich, Ďurech Július, Kizák Ján, Gogoľ Viktor, Ing. Bujnovský Alexej a ostatní.
36 - bytovka
V apríli 1974 bolo vykopané základy pre novú 36 - bytovku a to pre účely ubytovania občanov, ktorých domy v centre mesta boli asanované. Táto bytovka má byť ukončená do jedného roka. 
Technické služby
Technické služby v apríli zlepšujú služby obyvateľstvu. Dostali nové kropiace auto, auto na zametanie - Kuka voz a ďalšie mechanizmy, ktorými zlepšujú hygienické podmienky ulíc a obyvateľstva. Technické služby sa rozšírili a na základe toho presťahovali sa do nových miestnosti v budove MsNV, ktoré sa uprázdnili odchodom Pohostinstva z tejto budovy. Týmto sa vylepšili aj podmienky pre ďalší rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti, lebo v ostatných miestnostiach, kde bol hostinec, kaviareň - bude slúžiť výlučne osvetových a kultúrnym podujatiam (zasadačka MsNV). Technické služby vylepšujú podmienky pre rozšírenie pestovania zeleniny a kvetín - nový skleník.
Komunálne služby
17. apríla tunajšie Komunálne služby dostali červenú zástavu za plnenie plánu výroby v II. polroku.
Pracovná smena
20. apríla uskutočnila sa celokrajská pracovná smena na skrášlenie mesta. Tejto celokrajskej smeny sa zúčastnila mládež a dospelí celého mesta.
Pionieri na MsNV
23. apríla 1974 s. predseda Mestského národného výboru prijal vzorných pionierov našich škôl.
Obchodný dom
Obyvatelia Lipian a okolitých obcí sa zišli 25.IV.1974 na milej slávnosti v rámci plnenia a realizovania volebného programu MsNV v Lipanoch: predseda Zväzu slovenských spotrebných družstiev dr. Pavol Tonhauzer slávnostným prestrihnutím pásky dal do užívania obyvateľom Lipian Obchodný dom a hotel Lipa. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil člen ÚV KSČ a vedúci tajomník OV KSS v Prešove Ing. Michal Špak, tajomník OV KSS, Dr. Július Župa, člen predsedníctva a predseda MsNV v Prešove Milan Rovňák, predseda Mestského výboru KSS v Prešove Michal Kuča, podpredseda ONV v Prešove Štefan Grešlík, predseda MsNV v Lipanoch František Guza a predseda MsV KSS v Lipanoch Július Ďurech a ďalší hostia.
Výstavbou Obchodného domu a hotela Lipa sa prakticky začalo v Lipanoch s prestavbou a modernizáciou centra mesta. Tento pekný komplex postavili Pozemné stavby Prešov nákladom vyše 21 miliónov korún. V novej dominante Lipian je vyše 1 000 m2 predajnej plochy, na ktorej sú umiestnené predajne potravín. mäsa, zeleniny, priemyselného tovaru, odevov, obuvi. 
Trojposchodová budova hotela poskytuje možnosti ubytovania v jedno a dvojposteľových izbách 36 nocľažníkom. Súčasťou hotela sú dve reštaurácie a kaviareň s kapacitou 317 stoličiek. Plánovaný maloobchodnú obrat v Obchodnom dome je 22,5 milióna korún a v reštauráciách, kaviarni a hotela 3,3 milióna korún.
Oslavy
104. výročie V.I.Lenina úspešne oslávili občania mesta. Kultúrny program dodala Ľudová škola umenia v Lipanoch.
Jubilantom
V apríli tohto roku zaviedol miestny rozhlas vysielania v miestnom rozhlase z príležitostí výročí jubilantom pri ich výročiach - hudobné pásma a spomienky.
1. máj
Obyvateľstvo mesta na čele s pracujúcimi závodov sa zúčastnilo manifestačne aj tohoto roku na 1. máji v Sabinove. 
Záhradkári
V meste Lipanoch nemôžu sa obyvatelia sťažovať na zadymené ovzdušie tiež, že životné prostredie je potrebné ochraňovať. 
V meste úspešne pracuje základná organizácia Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu, a práve ona prostredníctvom svojich členov v nemalej miere napomáha ochrane životného prostredia. Veľkej pozornosti a pomoci sa teší najmä zo strany funkcionárov MsNV. Miestnym obyvateľom sa členovia zväzu predstavili dvoma úspešnými výstavami ovocia z vlastnej úrody. A je potešiteľné, že rady členov zväzu v tejto základnej odbočke sa rozrastajú práve z radov mladých. Za pomoci MsNV podarilo sa záhradkárom v Lipanoch brigádnicky v akcii "Z" postaviť budovu , ktorej hodnota je 200 000 Kčs a slúži potrebám zväzu. Je v nej umiestnená sušiareň ovocia, zariadenie na lisovanie ovocia, sklad a kancelárie.
Na tzv. Kamencoch, kde kedysi bolo smetisko, stojí dnes táto účelová budova, v ktorej sa sústreďuje "mičurinská" činnosť lipianskych ovocinárov a záhradkárov. Preto v minulých dňoch položila a predložila základná organizácia SOZZ v Lipanoch na svojej okresnej konferencii požiadavku, aby táto podala návrh ÚV SOZZ na udelenie čestného uznania ÚV SOZZ Mestskému národnému výboru v Lipanoch. Realizovanie tohto návrhu by bolo nielen ocenením, ale aj ďalším povzbudením.
OZKN
V auguste bola udelená OZKN v Lipanoch červená zástava za I. polrok. Tento závod úspešne plní plán a je veľkým prínosom pre Lipany. Na začiatku roka, každý pracovník si dal osobný záväzok alebo sa zapojil do kolektívnych záväzkov. Summa - summarum za celý závod predstavovala táto iniciatíva hodnotu 681 400 Kčs. Na I. štvrťrok pripadlo z toho realizovať 180 000 Kčs. Výsledok? 197 337 Kčs. 
Pomenovanie ulíc
V auguste tohto roka sa previedlo nové pomenovanie ulíc a očíslovanie domov a bytových jednotiek. Nové ulice: Ulica J.A.Komenského, Odbojárska, Pod kopaninou, Ovocinárska, Mlynská, Dubovická roveň, ulica Jánka Kráľa.
30 - SPN
30. výročie augustových dní - slávne 30. výročie SNP bolo v našom meste dôstojne pripravené. Bola prevedená výzdoba mesta. Na čelných miestach budov, ulíc, stĺpov boli namontované vhodné plechové tabule, ktoré symbolizujú 30. výročie SNP.
Augustové dni sa pretiahli aj na začiatok septembra. 2. septembra 1974 vyvrchoľujú oslavy 30. výročia SNP verejnou slávnosťou v kinosále. Zúčastňujú sa jej zástupcovia mesta, okresu a kraja. Pri tejto príležitosti boli vyznamenaní odbojári Lipian: MUDr. Bárdoš Juraj, Ištvan Michal, Kopnický Bartolomej, Žažo Jozef, Trenčan Jozef, Sýkora Jozef.
Pamätná medaila
Lipanom bola udelená Pamätná medaila k 30. výročiu SNP, májového povstania českého ľudu, oslobodenia ČSR Sovietskou armádou, ktorú udelil ÚV KSČ a ÚV NF ČSSR mestu Lipany za partizánsku činnosť a dosiahnuté výsledky na úseku výstavby a zveľadenia mesta  - podpis: Gustáv Husák.
ZVL
15. augusta boli odovzdané nové administratívne budovy do užívania ZVL v Lipanoch (za mostom). V závodoch ZVL sa začali vyrábať v októbri 1974 prvé telieska do kuželíkových ložísk. 
Individuálna bytová výstavba
Občanom nášho mesta boli pridelené na individuálnu bytovú výstavbu parcely na Hiji v počte 40, začalo sa stavať v 24 prípadoch, tiež na Dubovickej rovni v počte 40, započali 4 s výstavbou.
Ihrisko
Aj detské ihrisko na Kamencoch bolo v akcii "Z" dokončené podľa volebného programu.
Komunikácie
V meste sa v septembri zlepšili aj komunikácie a to cesta od Domu služieb k Obchodnému domu (asfaltový koberec), ďalej po ľavej strane námestia celá ulica vyasfaltovaná. 
Eva  Kostolányiová
18. októbra zavítala do Lipian kultúrna brigáda so speváčkou Evou Kostolanyiovou a jej orchestrom na celovečerné vystúpenie.
Víťazná cesta
V dňoch 22. - 23. októbra vyvrcholila v Lipanoch akcia "Víťazná cesta". Túto príležitosť využila naša mládež k zberu papiera a skleného šrotu. Pracujúci a školská mládež z Lipian a okolitých dedín nazbierali 18.610 kg papiera a 37.067 kg skleného šrotu v rámci televíznej súťaže Víťazná cesta, v ktorej sa stretli družstvá Prešovského okresu a IV. obvodu Bratislavy. Lipany získali televízor.
ŠM
Štátny majetok v Lipanoch je tiež iniciatívny. Pre zlepšenie bytových podmienok pre svojich pracovníkov začal s výstavbou 6 - bytových jednotiek na Petrovenci. Týmto sa kádre stabilizujú a zlepší sa postavenie pracujúcich po stránke kultúrneho bývania. Tiež boli začlenení roľníci z Dubovice k rodine ŠM v Lipanoch. Štátny majetok teraz hospodári na výmere 2 159 ha ornej pôdy.
Úroda v tomto roku bola veľmi dobrá. Žatva sa však oneskorila najmenej o 15 dní a to pre nepriaznivé počasie (zima, dážď). Z toho dôvodu boli soboty a nedele vyhlásené ako pracovné dni pre úspešné zvládnutie žatevných prác a zberu zemiakov.
V tejto akcii veľmi pomohli miestne školy, ktoré celé dva týždne sústavne zbierali zemianky a tak pomohli zachrániť úrodu pre obyvateľstvo našej vlasti.
Počasie
V tomto roku počasie bolo nezvyklé (netradičné): Január, február bez snehu, marec - teplo, pekne. V druhej polovici jarné práce. Apríl - príchod bocianov. Od 10. IV. studené počasie, na horách sneh, sucho. Od 25. IV. dažde. Máj - daždivý a chladný. Jún - chladný. Júl - chladný, koncom júla pekne. August - pekný s búrkami. September - pekný. Október - dažde, sychravo, koncom na horách sneh. Novembre - sychravý, hmly, sneh. Decembre - sneh, v II. polovici roztopenie.
ŠTATISTIKA:
Prisťahovalo sa 73 rodín.
Odsťahovalo sa 59 rodín.
Narodených v miestnej pôrodničke bolo 489 detí.
Z Lipian 86 detí.
Zomrelo 11 ľudí. Sobášov bolo 33.

Počet obyvateľov k 31. XII. 1974 je 3 313 ľudí.    

