Rok 1975
	Sa niesol v znamení 30. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. Celá práca a snaha politického a hospodárskeho života sa niesla v duchu tejto veľkej akcie a v tesnej spolupráci našich pracujúcich  s predstaviteľmi nášho politického života a verejnej správy.
Oslobodenie mesta
Dňa 22. januára 1975 obyvatelia mesta Lipany si pripomenuli 30. výročie oslobodenia Sovietskou armádou. Na slávnostnom zhromaždení pracujúcich sa zúčastnila delegácia Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska a ONV v Prešove, ktorú viedol tajomník OV KSS dr. Július Župa. Predseda Mestského národného výboru v Lipanoch František Guza v otváracom príhovore privítal sovietskeho zástupcu - poručíka Noseva aj ďalších hostí, predstaviteľov spoločenských organizácií, pracujúcich zo závodov, škôl a poľnohospodárskych podnikov. Slávnostný prejav predniesol Dr. Július Župa, tajomník okresného výboru strany.
V úvode povedal, že náš ľud sa nikdy neprestal a neprestane uvedomovať za čo vďačí Sovietskemu zväzu a jeho armáde.
Dnes, zdôraznil v ďalšej časti svojho vystúpenia s. Župa, keď hodnotíme výsledky za uplynulých tridsať rokov môžeme s hrdosťou konštatovať, že aj mesto Lipany zaznamenalo nebývalý rozvoj. Mesto sa začína postupne spriemyselňovať.
Zo slávnostného zhromaždenia  odoslali zdravicu sovietskemu ľudu.
V kultúrnom programe vystúpil Poddukelský ukrajinský ľudový umelecký súbor z Prešova.
Pamätná tabuľa
V deň osláv 30. výročia oslobodenia mesta Lipany odhalili na budove Mestského národného výboru pamätnú tabuľu s týmto textom:
"Česť a sláva hrdinom, ktorí dňa 22.1.1945 oslobodili naše mesto spod fašistickej okupácie".
Pri tejto príležitosti predseda mestského výboru strany súdr. Július Ďurech povedal, že pamätná tabuľa bude obyvateľom mesta pripomínať radostné dni oslobodenia, ale aj hrdú bilanciu troch desaťročí slobodnej a mierovej práce.
FU
Februárové udalosti boli oslávené kultúrnou akadémiou, program dodali miestne školy.
MDŽ
Medzinárodný deň žien prebiehal v znamení úcty a lásky k našim matkám. Socialistický štát kladie veľký dôraz na úlohy ženy - matky a jej úlohy vyplývajúce z budovania socialistickej spoločnosti. 
V medzinárodnej spolupráci a úzkom spojení s pokrokovou časťou sveta aj naša spoločnosť sa zapojila do Medzinárodného roku ženy. Aj v našom meste, závodoch a školách v tomto duchu sa niesli oslavy MDŽ. Program dodala Materská školy a miestne Základne deväťročné školy. 
Deň učiteľov
28. marca naše mesto nezabudlo ani na výchovných pracovníkov, na Deň učiteľov. Niektorých učiteľov prijal predseda MsNV v Lipanoch na besedu, na ktorej im poprial veľa úspechov pri ťažkej a namáhavej práci pri výchove mladej generácie. 
Nová bytovka
V apríli 1975 bola odovzdaná nová 36-bytová jednotka. Táto bytovka prispela k tomu, že mnohé rodiny dostali nový - moderný byt a tým sa zlepšila situácia bývania. Rodiny, ktoré sa nasťahovali do tejto bytovky dostali pekné byty po asanácii stredu mesta. Táto akcia bude pokračovať ďalej. Je to začiatok veľkej prestavby Lipian na moderné mesto.
V. I. Lenin 
22. apríla 1975 konala sa akadémia z príležitosti 105. výročia narodenia V.I.Lenina s kultúrnym programom, ktorý dodala Ľudová škola umenia.
Tabuľa cti
V predvečer 1. mája - 30. apríla 1975 bola inštalovaná tabuľa cti pred MsNV. Na tejto tabuli boli vyvesená fotografie prvých vzorných pracovníkov našich závodov, úradov a škôl. 
Táto tabuľa bude slúžiť tomuto účelu aj v budúcnosti, aby sme upozornili na širokú verejnosť, že aj v našom meste žijú ľudia, ktorí robia omnoho viac ako je ich povinnosť a nezištne sa obetujú pre blaho našej socialistickej spoločnosti. Táto tabuľa má povzbudzovať každého, aby bol lepším, platnejším členom našej socialistickej vlasti.
1. máj
Prvý máj bol oslávený mohutným sprievodom všetkých pracujúcich v Sabinove. Niesol sa v znamení 30. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou a v znamení internacionalizmu a príprave na XV. zjazd KSČ. Tento 1. máj, sprevádzaný aj alegorickými vozmi z doterajších - povojnových bol najmohutnejší a aj najkrajší, aj počasie bolo pekné.
9.máj
V predvečer 9. mája 1975 bola manifestácia pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Na tomto manifestačnom sprievode sa zúčastnili pracujúci z miestnych podnikov, úradov a škôl. Po sprievode bola akadémia, kde bolo odmenených 35 súdruhov Pamätným listom za mimoriadne úsilie pri budovaní socializmu v našej vlasti a za vernosť k marxleninským ideám.
Okrsková spartakiáda
15. júna 1975 uskutočnila sa okrsková spartakiáda. Bola to krásna, slnečná nedeľa. Slnkom zaliaty štadión TJ Odeva v Lipanoch privítal v ranných hodinách stovky cvičencov z Prešova, Sabinova, Lipian a z okolitých obcí. O 13. hodine sa pohol ulicami Lipian pestrofarebný spartakiádny sprievod, ktorý za zvukov rezkého pochodu v záplave vlajok a trepotaliek vošiel na plochu miestneho štadióna. O chvíľu sme boli svedkami prvého veľkolepého zážitku, keď cvičenci vytvorili na zelenej ploche úvodný obraz - symbol Československej spartakiády 1975. Medzitým prítomní privítali medzi sebou delegáciu straníckych a štátnych orgánov, ktorú viedol člen predsedníctva a tajomník OV KSS Ing. Mikulúš Ligus.
Pestrý program spartakiádnych vystúpení začal drobizg, najmladší žiaci, starší žiaci a žiačky, učňovský dorast a dorastenky, žiaci a žiačky stredných škôl okresu. Potlesk a dojatie ovládajú na dlhé minúty lipiansky štadión, keď dorastenky vytvorili na záver cvičenia slovo nám všetkým najdrahšie - MIER. Okrsková spartakiáda v Lipanoch bola tretím väčším vystúpením cvičencov po Prešove a Sabinove. Celkom vystúpilo 2 004 cvičencov z Lipian a okolia. 
Prietrž mračien
Dňa 20. júna 1975 okolo 15. hodiny bola silná prietrž mračien nad mestom a okolím s krupobitím. Boli značné škody na porastoch. 
23. júna 1975 - okolo 15,30 hod. bol silný príval vody z potoka Kameničanka.
Následkom prudkých, niekoľko-denných dažďov stúpla voda na tomto potoku tak, že bola zaplavená celá štvrť mesta okolo železnice (Bárdoš, Ševčovič a i.)
Požiar
27. júna 1975 bol v Lipanoch požiar, pri ktorom zhorela stodola na Petrovenci (Havrila).
Prestavba centra mesta
Posledný júlový deň sa zapísal do novodobej histórie Lipian zlatými písmenami. Za prítomnosti predstaviteľov okresných straníckych  a štátnych orgánov sa začalo s významnou akciou - prestavbou centra mesta. Podľa územného plánu, ktorý vypracoval Stavoprojekt Prešov, sa do roku 1980 podstatne zmení tvár najsevernejšieho a najmladšieho mesta  Prešovského okresu.
Prestavba mesta je rozvrhnutá do dvoch etáp. V prevej pracovníci prešovských Pozemných stavieb postavia nákladom 38,4 milióna korún 168 bytov troch kategórii. Tiež v prvej etape bude výstavba detských jaslí a materskej školy. Táto etapa má byť skončená v septembri 1977.
V druhej etape sa má postaviť 216 komunálnych, družstevných a podnikových bytov. Druhá etapa si vyžiada 53,8 milióna korún. Má sa začať v roku 1977 a jej ukončenie je plánované v roku 1980. Investorom tejto náročnej akcie je ONV Prešov.
Základná listina
O tom je aj ďalší dokument - "Základná listina", ktorá je umiestnená v suteréne projektovej bytovky a jej plné znenie je: Dňa 5. augusta 1975 bol položený základný kameň na prestavbu centra mesta Lipany. Stalo sa tak na základe vypracovaného podrobného územného plánu centra mesta, ktorý po schválení Radou MsNV v Lipanoch bol dňa 11. augusta 1972 schválený Radou ONV v Prešove uznesením číslo 197/72. Na základe toho bola vypracovaná projektová úloha a súhrnné projektové riešenie  schválené Radou ONV v Prešove 21. júna 1974 uznesením číslo 125.
Projektové riešenie na prestavbu centra mesta vypracoval Stavoprojekt Prešov, výstavbu zabezpečovala Stavoinvesta Prešov a výstavbu realizovali Pozemné stavby, národný podnik Prešov, závod 01.
Príprava prestavby a jej realizácia sa uskutočnila v čase kedy predsedom MsNV bol František Guza, tajomník MsNV Andrej Darák, podpredseda MsNV Jozef Leško a členmi rady MsNV Rudolf Bucko. Alexander Miko, Ladislav Smrek, Jozef Sýkora, Mária Štroncerová a MUDr. Eduard Vokál.
Pri prestavbe centra mesta zasanovalo sa 88 starých domov a postaví sa 384 nových bytov.
Lipany 5. augusta 1975
Andrej Darák, tajomník				František Guza, predseda MsNV.
Prechody n cestách
V auguste Technické služby mesta v záujme bezpečnosti premávky vyznačili prechody na cestách a obnovili všetky značky.
Dom smútku
V tomto roku sa začal stavať Dom smútku v akcii "Z". Obyvatelia mesta to s vďačnosťou privítali a rozhodli sa, že pri jeho výstavbe budú vo voľných chvíľach pracovať, aby tento dom bol čím skôr vybudovaný a slúžil svojmu účelu.
Detské ihrisko
Tiež v tomto roku bolo odovzdané do prevádzky detské ihrisko na hornom konci Lipian, ktoré slúži tým najmenším pre zábavu a potešenie.
Čistiaca stanica
Čistiaca stanica bola definitívne daná do prevádzky, čím sa vyriešil jeden z problémov hygieničnosti vody. 
Geologický prieskum
Za "drindáčom" na kopci sa začal prevádzať geologický prieskum, lebo sú predpoklady ropných ložísk.
Administratívna budova  ŠM
V auguste Štátny majetok v Lipanoch položil základný kameň pre administratívnu budovu svojej inštitúcie. Teraz sú ŠM umiestnené v bytových jednotkách. 
Úroda
Priaznivé počasie umožnilo načas pozberať obilie a zemiaky. Úroda bola dobrá, plán bol splnený.
Hektárové výnosy boli takéto:
Zemiaky - 118,8 q z hektára, pšenica - 30,7 z ha, jačmeň - 16,7 z ha, raž - 33,7 z ha, repka ozimná - 16,6 z ha, ľan stonkový - 27,6 q z ha, seno - 67,5 q z ha, kukurica silážová - 207 q z ha. 
Úmrtie
17. augusta 1975 zomrel najstarší člen KSČ v Lipanoch súdruh Pacholarz.
Internát POU
V prvej polovici septembra bol odovzdaný do používania internát OZKN so 120 posteľami, ktorý zlepšil stabilizáciu svojich pracovníkov.
Dvojsmerná premávka
V septembri následkom započatia výstavby centra mesta Lipian bola  zastavená jednosmerná premávka. Celá ťarcha  prepravy prešla na ľavú stranu námestia a stala sa dvojsmernou.
Školenie
V septembri sa uskutočnilo v Lipanoch trojdenné školenie predsedov komisií na ochranu verejného poriadku národných výborov nášho okresu.
Účastníci školenia sa zoznámili s novými metódami a formami práce, ktoré majú plniť národného výbory pri zabezpečovaní verejného poriadku. Školenie bolo prínosom a určite sa pozitívne prejaví tiež v každodennej praxi.
Rotaprint
Osvetové zariadenie pre svoju lepšiu propagandu dostalo Rotaprint. Aj to zlepší kultúrno-osvetovú prácu v Lipanoch. Využíva sa na rozličné akcie pre všetky podniky mesta.
Nábytok
Začiatkom novembra bol otvorený nový obchod "Nábytok" po rekonštrukcii celej budovy bývalej Drogérie.
VOSR
V predvečer VOSR bola mohutná manifestácia a lampiónový sprievod mestom. Potom nasledovala v kinosále akadémia s kultúrnym programom. Zúčastnili sa všetky zložky národného frontu a obyvateľstvo mesta.
Asfaltovanie
Koncom mesiaca októbra bolo dokončené asfaltovanie cesty úseku - Silo - až celé námestie Lipian.
Sobota cti
22. novembra 1975 bola uskutočnená v Lipanoch pracovná sobota cti. Urobil sa pekný kus hodnotnej práce.
20 rokov POU
29. novembra 1975 bola veľmi milá spomienka a slávnosť na Poľnohospodárskom odbornom učilišti v Lipanoch. Toto učilište oslávilo svoje 20. výročie účinkovania v meste Lipany. Oslavy vyzneli v mohutnú silu výchovy našich poľnohospodárov. Na tejto oslave boli prítomní zástupcovia OV KSS, KV KSS, KNV, ONV a odchovanci tejto školy za obdobie 20 rokov. Dnešný stav je veľmi dobrý, pretože POU má nový moderný internát, školskú budovu a iné technické vybavenia. Táto škola pod vedením jej riaditeľa s. Ďurecha vzorne plní smernicu ÚV KSČ.
Volebný program
Veľmi dobré výsledky sa dosiahli pri plnení volebného programu Národného frontu. Preinvestovalo sa vyše 113 miliónov korún, čo v priemere na jedného obyvateľa predstavuje sumu vyše 37 000 korún.
Počasie
Január - teplý, blato; február - v noci mrazy, cez deň teplo; marec - prvá polovica pekná, druhá - sneh, dážď; apríl - sychravý; máj - pekne, ku koncu chladno; jún - pekný s dažďami; júl - pekný; august - pekný, horúci, koncom ochladenie; september - chladný, daždivý; október - dažde, hmly, chladno; november - hmly, chladno; december - hmly, zima, sneh.
ŠTATISTIKA:
Prisťahovalo sa 79 obyvateľov, odsťahovalo sa 71 obyvateľov; narodených bolo 71 detí; zomrelo 18 ľudí; sobášov bolo 17.
Počet bytov v Lipanoch je 739 aj s bytovkami.

Počet obyvateľov k 31. XII. 1975 je 3 408 ľudí. 


