Rok 1976
	Niesol sa aj v našom meste v znamení príprav na XV. zjazd KSČ a hľadanie ciest k riešeniu všetkých úloh, ktoré súvisia s výstavbou socialistickej spoločnosti. Podobne aj v znamení uvedomelej disciplíny a vedení za krajší život v našej vlasti.
Aj u nás sa vyhodnocovali výsledky uplynulého volebného obdobia a robili sa prípravy pre úspešný výber kandidátov na nové volebné obdobie. 
Zrušenie pôrodničky
Začiatkom januára bola miestna pôrodničky zrušená a na základne rozhodnutia rady ONV bola premiestnená do Prešova kde majú vyhovujúce podmienky pre rodičky ako aj pre novorodencov. 
Kľúče "FAB"
Taktiež od 1. januára 1976 Komunálne služby mesta Lipian rozšírili služby obyvateľstvu a to výrobou "FAB" kľúčov pre všetky druhy zámkov.
Oslobodenie mesta
V predvečer oslobodenia mesta  22. januára 1976 bola veľká manifestácia, ktorá sa niesla v znamení bratstva s ľudom ZSSR. Pripomenulo sa tak 31. výročie oslobodenia Lipian. V bohatom kultúrnom programe vystúpil PUĽS.
Mestská konferencia strany
23. januára bola Mestská konferencia KSS v Lipanoch.
Delegáti vo svojom strede privítali tajomníka OV KSS v Prešove. Andreja Kollára a tajomníka ONV v Prešove Andreja Šoltýsa. Správu o činnosti za uplynulé obdobie predniesol predseda MsV KSS v Lipanoch Július Ďurech. Zvýšená pozornosť bola venovaná výsledkom dosiahnutým v plnení volebného programu Národného frontu. Predsedom Mestského výboru  KSS v Lipanoch sa stal opäť Július Ďurech, predsedom Kontrolnej a revíznej komisie MsV KSS Ján Reviľák.
FV
Aj februárové víťazstvo pracujúceho ľudu bolo v našom meste tradične oslávené, spojené s programom, ktorý dodali miestne školy.
Záhradkári
V druhej polovici marca bilancovali v Lipanoch záhradkári a ovocinári. Osemdesiat členov vysadilo 2 162 ovocných stromčekov, uskutočnilo zájazdy na výstavu kvetov Flóra do Olomouca, v meste odpracovalo dvetisíc brigádnických hodín a usporiadalo prednášky a besedy s filmom.
Za predsedu svojej organizácie zvolili opäť MUDr. Eduarda Vokála, člena rady MsNV v Lipanoch.
ZUČ
26. marca 1976 na Poľnohospodárskom odbornom učilišti v Lipanoch sa zišla mládež celého okresu v rámci záujmovej umeleckej činnosti poľnohospodárskej mládeže. Dva dni súťažili v malých javiskových formách, ľudových súboroch, sólovom speve, dvojiciach, gitaristi a tanečných piesňach ako aj hudobných skupín.
Červená zástava KS
Začiatkom apríla 1976 v Komunálnych službách mesta Lipian bola udelená Putovná červená zástava od ONV a Okresnej odborovej rady za dobré výsledky pri plnení služieb obyvateľom mesta.
Smena cti
Tiež v prvých aprílových dňoch uskutočnila sa pracovná smena - smena cti. Mlaď priložila ruky k dielu a odpracovala spolu s občanmi mesta túto smenu pri skrášlení mesta a to podľa vypracovaného plánu akcií na Mestskom národnom výbore. 
Jednota -  SD
27. apríla tohto roku boli odmenení Jednotári - SD tunajšieho obchodného domu za výborné služby poskytované obyvateľstvu a kolektívy BSP z hotela Lipa pod vedením Jozefa Lešku, kolektívy z Obchodného domu Lipa vedené Martou Ištvanovou, Filipom Majtnerom a Otom Simonikom. 
Zeleň Lipianom
V prvých dňoch mája Technické služby mesta Lipany  bilancovali svoju prácu. Rozšírili svoju pracovnú náplň o služby pohrebnícke, dopravné, o odvoz smetí a odpadkov, starostlivosť o zeleň v meste, vykurovanie bytov a o údržbu elektrického osvetlenia v meste a okolí. 
Záhradníctvo na čele so súdr. Humeňanským má veľmi dobré výsledky - rozširuje stále svoju plochu, na ktorej pestuje kvety pre miestne parky a obyvateľstvo Lipian a okolia. Na rozvoji TS mesta Lipian má veľkú zásluhu jeho riaditeľ Jozef Sýkora a vedúca ekonómka Margita Šurinová.
Nové byty
V máji 1976 sa nasťahovali rodiny do nových 72 bytov po asanácii centra Lipian po pravej strane. Prestavba centra mesta je v plnom prúde a bude trvať niekoľko rokov. 
Lacný textil
V máji začalo sa s prestavbou bývalej - cukrárne na predajňu textilu - lacného. Aj týmto sa zlepšia služby pre obyvateľstvo v našom meste a okolí. 
Nový sklenník
Tiež v tomto mesiaci máji sa započala výstavba sklenníkov pri teplárni s tým, že tam sa budú pestovať klinčeky a iné kvety pre obyvateľstvo.
Mierové slávnosti
20. júna 1976 boli rozsiahle mierové slávnosti spojené s družstevným dňom na miestnom ihrisku.
Na týchto slávnostiach sa zúčastnilo občianstvo Lipian a okolia. Bohatý program bol spestrený vystúpením súboru "Jánošík". Počasie bolo výnimočne veľmi priaznivé a tak aj táto manifestácia mieru bola mohutná a vydarená.
VĽAD
Začiatkom júna 1976 Východoslovenské ľudové autodružstvo v Lipanoch rozšírilo svoj závod o ďalšiu výrobu traktorových kabín. Sedem kolektívov BSP úspešne plní exportné úlohy. Družstvo má cez 240 pracovníkov, ktorých úspešne vedie skúsený organizátor Ján Lazor. V družstve pracuje jedna štvrtina žien. Mimo toho družstvo zriadilo aj autoservis. Tu sa o dobré služby stará Milan Fabián. Motoristi dostali ďalšiu pomoc pre úspešné zvládnutie dopravy.
Materská škola
Koncom mesiaca júna bola milá slávnosť žiačikov Materskej školy v Lipanoch, ktorí žiaci sa rozlúčili s Materskou školou a vstúpia do prvého ročníka ZDŠ v mesiaci septembri. 
Žiaci odmenili svoje učiteľky kytičkami kvetov a bohatým kultúrnym programom. 
SNP
V závere augusta bola veľká slávnosť na počesť výročia SNP. Program dodali miestne školy.
Školstvo
Školy nášho mesta úspešne plnia svoje poslanie pri výchove našej mladej generácie. Do miestnych škôl chodí veľa žiakov z mesta a okolia. 
Základné deväťročné školy navštevuje cez 1 100 žiakov, gymnázium má cez 150 žiakov a Poľnohospodárske odborné učilište v Lipanoch okolo 200 žiakov.
Požiarnici
Požiarnici z mesta Lipany sú príkladom. Nielenže úspešne zasahujú rýchle pri požiaroch v okolí, ale príkladne sa starajú o svojich nástupcov. Veď, požiarne družstvo dorastencov na obvodových kolách preukázalo vysoký stupeň disciplíny a dobrú prípravu v ovládaní požiarnej techniky, teórie a jej uplatňovanie v praxi.
Voľby
22. - 23. októbra 1976 boli úspešné voľby do MV, OV, KV, SNR a NZ. 
Aj v našom meste boli voľby manifestačné. Celé osadenstvo závodov OZKN, VĽAD, ZVL a ďalšie závody a spoločenské organizácie manifestačne volilo. 
Výsledky boli 99,96 %-né.
Zvolení do MsNV v Lipanoch boli títo poslanci:
Jozef Sýkora, riaditeľ TS; MUDr. Štefa Straka, lekár; Marta Fedušová, robotníčka; Marta Urbanová, robotníčka; Milan Andraško, elektroúdržbár; Libuša Gogoľová, učiteľka; Anna Bicková, majsterka; Jozef Leško, vedúci hotela; František Jánošík, energetik; Rudolf Bucko, školský inšpektor; Filip Majtner, predavač; Jaroslav Zborovský, technik; Alexander Motýľ, strojný zámočník; Jozef Tkáč, údržbár; Stanislav Kolcun, automechanik; Štefan Miko, elektroinštalatér; Helena Ružbarská, predavačka; Karol Šima, kurič; Ladislav Smrek, strihač OZKN; MUDr. Eduard Vokál, lekár; Pavol Hrebeňár, poľnohospodársky robotník; Oľga Nižníková, predavačka; Irena Kuchárová, šička; Albína Novická, predavačka; Marta Štroncerová, predavačka; Mária Rezeková, šička; Mária Ižaríková, robotníčka; Mária Štroncerová, referentka; Alexander Šašala, automechanik; Andrej Darák, tajomník MsNV; František Guza, predseda MsNV.
Členovia rady
Guza František, predseda MsNV;
Leško Jozef, podpredseda MsNV;
Darák Andrej, tajomník MsNV;
Sýkora Jozef; Dr. Vokál Eduard; Smrek Ladislav; Štroncerová Mária; Bucko Rudolf; Kuchárová Irena.
Do ONV: František Guza a Mária Ižaríková.
      KNV: MUDr. Jozef Lukáč.
      SNR: Ing. Štefan Lichvár
      SĽ: Ing. Žofia Huspeninová
      SN: Miroslav Boďa.
Akcia  "Z"
V akcií "Z" rozšírilo sa zariadenie Technických služieb, pokračovalo sa s výstavbou Domu smútku.
Maloobchodný obrat v meste - Jednota a Štátny obchod činil 82,090.300 korún, teda viac o 6 miliónov korún oproti roku 1975.
V tomto roku úspešne pokračovala na štátnom majetku aj bytová výstavba. Bola daná do užívania 6- bytovka a sociálne zariadenie na hospodárskom dvore s nákladom 1,000.443 korún. Začala sa stavať sušička BS6, administratívna budova, sklad obilia a dielne pre mechanizačné stredisko. Štátny majetok na týchto akciách prestaval 5,000.195 korún.
Pri plnení volebného programu bol uskutočnení chodník na Jánošíkovej a Odbojárskej ulici.
Pre individuálnu bytovú výstavbu na Dubovickej rovni sa urobila kanalizácia i vodovod v hodnote 1,000.300 Kčs.
Volebný program
Novozvolený MsNV schválil aj volebný program na obdobie rokov 1976 - 1980 a to: 
I. V oblasti ekonomickej a sociálne.
Na úseku rozvoja priemyslu.
Na úseku poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
V investičnej výstavbe.
V bytovej výstavbe.
Úsek tvorby zdravého životného prostredia.
V plánovanej časti "Z" akcie.
Úsek poskytovania služieb.
Úsek miestneho hospodárstva.
Úsek obchodu.
V zdravotníckych službách.
II. V oblasti ideovovýchovnej činnosti. 
III. Na úseku masovopolitickej a organizátorskej činnosti.
IV. V oblasti sociálnej politiky a starostlivosti o pracujúce ženy.
ŠM
Poľnohospodársku výrobu v našom meste zabezpečujú štátne majetky. V tomto roku hrubá poľnohospodárska produkcia bola splnená. Z toho, rastlinná a živočíšna produkcia bola v niektorých ukazovateľoch aj prekročená .
Oslavy VOSR
7. novembra 1976 boli oslavy 59. výročia VOSR v kinosále s kultúrnym programom. Zároveň bol zahájený Mesiac československo-sovietskeho priateľstva. Oslavy sa niesli v znamení družby s ľudom Sovietskeho zväzu.
Z histórie Lipian
24. júna 1830 sa narodil v tunajšom meste Ján Kurutz, učiteľ, ktorý tu aj učil. Viedol si pre svoju osobnú potrebu záznamník, ktorý pomenoval - Značnou knihou.
Materiály z tejto knihy môžu slúžiť na porovnanie súčasnosti s minulosťou. 
V roku 1856 sa vystavala škola pre deti. Bola drevená, pozostávajúca z dvoch izieb, komory, pivnice a maštaľníčky. 
V roku 1864 bolo 1 214 obyvateľov v meste. Z toho: 1 006 katolíkov, 20 gréckokatolíkov a 188 židov.
Spomína sa tu aj výstavba železničnej stanice v roku 1872, ktorá mala byť pri Rožkovanoch, ale na žiadosť mesta sa postavila  v Lipanoch.
Spomínajú sa tu aj rôzne epidémie. tak v roku 1873 zomrelo na choleru okolo 50 ľudí.
Samotný autor mal 6 detí, päť chlapcov a jedno dievča. Všetci jeho chlapci zomreli, zostala a dospela mu len dcéra.
V roku 1875 bola vybudovaná nová škola z tehál  a učil tu Imrich Miko, rodák tunajší.
Autor "Značnej knihy" zaznamenal aj to, že v roku 1877 zomrelo na osýpky okolo 30 deti. Potom v roku 1880 malo mesto Lipany 1 343 obyvateľov.
1 087 katolíkov, 18 gréckokatolíkov, 12 evanjelikov a 226 židov.
Pohromou pre obyvateľov boli požiare, ktorým v roku 1888 popolom ľahlo 122 domov a 60 stodôl, zhorela aj kostolná veža a škola. V tom čase bolo v meste  260 domov, teda skoro polovica mesta zhorela. Vtedy nebolo ešte takých dostupných prostriedkov na hasenie požiarov ako je tomu teraz. Preto vtedy mesto vybudovalo cez prostriedok mesta kameňmi vykladaný potôčik, do ktorého vtekala voda z Kamenického potoka. 
Išlo o opatrenie protipožiarne na obe strany mesta. Cez prostriedok mesta sa vysadili topole , ktoré mali chrániť mesto proti prenášaniu ohňa z jednej strany na druhu. Neskôr pri silnej búrke sa veľa topoľov vyvalilo, preto občanom mesta boli odpredané na licitácií. Robili sa z nich korytá na zakáľačku.
V tejto "Značnej knihe" sú záznamy aj o povodniach na Toryse a Kameničianke - potoku. Píše, že aj dubovické rovne zaliate boli. 
Ďalšia povodeň bola v roku 1889. Taká veľká voda Kamenická bola, že storočné topole a vŕby vyvracala, brala stodoly na nižnom konci.
Lekáreň bola založená v roku 1890, v tom istom roku tu pôsobil aj lekár.
Roku 1893 sa otvorila v meste škôlka pre malé detí.
Počasie v roku 1976
V januári boli silné mrazy, fujavice a veľa snehu, záveje.
Február - prvá polovica - zima, v druhej pekné, slnečné počasie.
Marec - zo začiatku sneh, potom sychravo, koniec pekný.
V apríli so začiatku veľmi pekne, potom ochladenie.
Máj - horúco, ku koncu dažde.
Jún - začiatkom dažde, ochladenie, v druhej polovici horúčavy.
Júl - veľmi horúci, ku koncu dažde.
A auguste bolo veľmi pekne.
September zo začiatku daždivý, neskôr pekne s dažďami.
Október v celku pekný, koncom prvé mrazy.
V novembri bolo pekne, v druhej polovici prvý sneh.
December zo začiatku daždivý s vetrami, ku koncu pekne.
Štatistika
Narodilo sa 		89 deti   
Zomrelo		12 ľudí
Sobášov bolo		23
Prisťahovalo sa         222 obyvateľov
Odsťahovalo sa 	70 ľudí.
 Počet obyvateľov v meste k 31. decembru 1979 je 3 683.	  


