Rok 1977   
	Bol rokom, ktorý sa niesol v znamení osláv 60. výročia  VOSR a vzniku socialistického štátu vo svete. Aj u nás všetky akcie a život obyvateľstva bol zameraný na toto  veľké víťazstvo, ktoré poznačilo ďalší vývoj udalosti v celom svete a tiež dalo podnet aj pre naše národy. 
Pod vplyvom VOSR bol daný podnet aj pre vznik ČSR. Naše národy boli posilňované víťazstvom a ideálmi VOSR. Všetky akcie v našom meste boli zamerané k tomuto jubilejnému výročiu.
Požiarnici
Začiatkom mesiaca januára sa zišlo vyše 60 členov  Zväzu požiarnej ochrany v Lipanoch na výročnej členskej schôdzi, aby vyhodnotili prácu za rok 1977. Mnoho pochvalných slov si zaslúžia pionieri z krúžku mladých požiarnikov zo ZDŠ 610, ktorí v súťaži Ochrany úrody a prírody obsadili v silnej konkurencii 22 hliadok prvé miesto.
Vyvrcholením schôdze bol akt odovzdávania zlatých medaily za vernosť SZPO, ktoré z rúk tajomníka MsNV v Lipanoch Ondreja Daráka prevzali za dlhoročnú a obetavú prácu šiesti členovia a funkcionári ZO ZPO v Lipanoch. Na záver prehovoril vedúci tajomník OV ZPO v Prešove Ján Dušek, ktorý ôsmim pracovníkom odovzdal čestné uznanie OV ZPO v Prešove. Požiarníci sa zaviazali odpracovať 500 brigádnických hodín na počesť 30. výročia Víťazného februára. 
Oslobodenie mesta
Už január sa niesol v znamení myšlienok VOSR a oslobodenie mesta Sovietskou armádou vyznelo veľmi presvedčivo a spontánne. Naši obyvatelia sú vďační za nový život, ktorý prežívajú v dôsledku víťazstva robotníckej triedy u nás. Konala sa slávnosť v kinosále za prítomnosti členov Národného frontu a iných hostí.
Plénum MsNV
Záverom minulého roku zasadalo plénum MsNV v Lipanoch. Správu o plnení úloh volebného programu predniesol predseda MsNV František Guza. S úlohami plánu v roku 1977 sa úspešne vyrovnávali priemyselné podniky, a to zásluhou hnutia BSP. Vo viacerých organizáciách pracujúci svoje plány splnili v predstihu, ako napr. v prevádzkarni družstva invalidov Obzor, v ČSAD, v obchodnom dome a v hoteli Lipa Jednoty SD a iných.
Mnoho bolo urobené v investičnej výstavbe. Technické služby dostavali skleník a vypestovali v ňom 15 tisíc červených klinčekov, Komunálne služby ukončili výstavbu kovohaly a predčasne splnili plán.
Prešovskí stavbári podľa plánu odovzdali do užívania v Lipanoch 168 nových bytov. V meste bola tiež vystavaná a uvedená do prevádzky centrálna kotolňa č. 1.
Zlepšila sa i situácia v zdravotníctve. Detská a gynekologická ambulancia sa rozšírila o nové priestory a aj lekáreň bola umiestnená v novom objekte.
Obyvatelia Lipian prejavili veľkú iniciatívu pri prácach v akcií "Z". Pracovali na výstavbe vleku v Špárovej doline, Domu smútku, nástupišťa ČSAD a prímestskej rekreačnej oblasti zimných športov Dubovica - Žliabky. Na týchto prácach v akcii "Z" preinvestovali cez 4 mil. Kčs.
FV
Aj februárové víťazstvo pracujúceho ľudu bolo v našom meste oslávené mohutnou manifestáciou a kultúrnym programom. Do tejto akcie boli zainteresované všetky zložky NF, školy a inštitúcie mesta.
Oslavy 30. výročia Februára vyzneli manifestačne a priniesli nové nadšenie do ďalšieho budovania našej vlasti. Vznikali nové záväzky na počesť tohto jubilejného výročia a 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
MDŽ
Našim ženám bola venovaná zvýšená pozornosť. MDŽ sa niesol v znamení 60. výročia VOSR a bolo na MsNV v Lipanoch vyhodnotenie práce žien v našom meste. Niektoré súdružky boli v rámci vyhodnotenia pozvané k predsedovi MsNV, ktorý verejne ich prácu vyhodnotil a vyzdvihol.
Dôchodcovia
Aj dôchodcom bola venovaná zvýšená pozornosť a to v rámci volebného programu, ktorý v oblasti sociálnej politiky a starostlivosti o človeka venuje sa tejto otázke.
OBZOR
V mesiaci apríli sa započalo s výstavbou prevádzkovej haly pre "Obzor" invalidné družstvo v Lipanoch.
Táto výstavba je na Dubovickej rovni. Tento závod sa musí urýchlene vystavať prevádzku, lebo v strede mesta doterajší závod podlieha asanácii.
Byty
V tomto mesiaci (apríl) boli odovzdané do užívania (4 bloky) - 96 bytov.
Z toho 56 družstevných, 24 štátnych, 16 podnikových (ZVL, OZKN). Táto výstavba prebieha v rámci novej výstavby mesta. 
Asanácia ľavej strany
V mesiaci máj započalo sa s vysťahovaním obyvateľov ľavého stredu mesta Lipian od rodinného domu Broschových až po rím.-katolickú faru. Tieto domy boli zbúrané a na ich miestach sa započalo s výstavbou druhej strany mesta Lipan.
Požiar
28. mája 1977 bol požiar v Komunálnych službách. Zhorela stolárska hala na vyšnom konci a Elektra.
Knižnica
V júni bola presťahovaná knižnica do nových priestorov v dome kde bol obchod s odevami a rodinný byt Jozefa Kovaľa.
Brigády
V tomto mesiaci každý týždeň vo voľné soboty boli brigády na pomoc pri výstavbe rekreačného strediska "Žliabky" za Dubovicou. Tieto brigády mali za cieľ urýchliť výstavbu tejto základne. Úloha je dlhodobá.
LMS
Letné mierové slávnosti s družstevným dňom boli koncom júna. Tieto slávnosti sa vydarili pre pekné počasie a bohatý kultúrny program. Parašutisti z Ražnian predviedli zoskoky.
Na týchto slávnostiach bolo okolo 3 200 ľudí.
Lekáreň
V mesiaci júl bola presťahovaná lekáreň do nových objektov v budove starej pôrodničky - ako aj miestnosti ľudovej knižnice.
V nových priestoroch je lekáreň, detské oddelenie a gynekologická poradňa.
Predseda vlády  SSR
17. augusta 1977 zavítal do nášho mesta predseda vlády SSR súdruh Peter Colotka, vedúci tajomník Vsl. KV KSS Ján Pirč, vedúci oddelenia ÚV KSČ Vladimír Mička a ďalší predstavitelia straníckych a štátnych orgánov.
Potom predseda vlády so svojim sprievodom navštívil Štátny majetok v Lipanoch. 
Na žatevných poliach súdr. Colotku privítali tradičným spôsobom - chlebom a soľou.
Riaditeľ majetku Ing. Ján Kuzmiak oboznámil hostí s doterajším priebehom žatevných prác a informoval ich o výsledkoch, ktoré pracovníci tohto veľkého poľnohospodárskeho podniku dosahujú.
Hostia si potom prezreli skupinové nasadenie kombajnov na žatevnom láne a živo sa zaujímali o pracovné podmienky kombajnistov.
Potom sa uskutočnila beseda s predstaviteľmi okresných orgánov, vedúcimi funkcionármi poľnohospodárskej správy, Štátneho majetku a Mestského národného výboru v Lipanoch.
Predseda MsNV v Lipanoch súdr. František Guza hovoril o smelých predsavzatiach, ktoré si vo volebnom programe Národného frontu vytýčili.
Na záver svojej návštevy zaželal súdr. Peter Colotka poľnohospodárom a všetkým  pracujúcim mnoho šťastia a ďalších úspechov v práci pre rozvoj našej socialistickej vlasti.
Nový školský rok
V septembri tradične bol započatý nový školský rok v znamení úspešného napredovania starostlivosti o nášho pracujúceho človeka.
Predstavitelia Mestského národného výboru spolu s riaditeľmi škôl slávnostne zahájili ďalší vyučovací rok v meste.
Smena vďaky
V októbri boli ako vždy prípravy na Mesiac priateľstva so Sovietskym zväzom. Tento mesiac sa niesol v znamení vyvrcholenia rozličných kultúrnych podujatí v rámci 60. výročia.
29. októbra 1977 uskutočnila sa smena  vďaky.
Na tejto smene vďaky sa zúčastnili školy, inštitúcie prakticky každý občan mesta Lipan.
M - ZČSSP
7. novembra 1977 uskutočnil sa lampiónový sprievod mestom v rámci zahájenia Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva.
Manifestácia bola na miestnom štadióne a večer bol program v kultúrnom dome - kinosále.
Na miestnom ihrisku bolo okolo 3 500 ľudí.
Manifestácia družby
7. decembra 1977 slávnostne vyzdobené Lipany žili v znamení radostnej udalosti.
V rámci Dni Zakarpatskej oblasti USSR privítali vzácnych hostí z družobného okresu Mukačevo. Delegácia MsNV, delegácia MsV KSU v Mukačeve navštívila v sprievode člena predsedníctva OV KSS a predsedu ONV v Prešove Michala Paradu, člena predsedníctva a tajomníka OV KSS Jozefa Novotňáka a tajomníka OV KSS Andreja Kollára ZVL v Lipanoch, Štátny majetok a školy. 
Hostia zo ZSSR si pochvaľovali najmä to, ako sa o nich hostitelia v Lipanoch dobre starali.
Členov oboch delegácií spolu so sprievodom prijali mestskí funkcionári v budove MsNV Lipany.
Na záver pobytu oficiálnych delegácií a ďalších sovietskych hostí z družobného okresu Mukačevo sa konal Večer družby, na ktorom predviedli účastníkom svoje umenie aj mukačevské ľudové súbory.
Vystúpili s bohatým a pestrým kultúrnym programom a zanechali nezabudnuteľné dojmy u všetkých.
Testament
Pri asanácii domu Jozefa Knapíka bol nájdený testament z 29. apríla 1866. Dokazuje nám, že pred 112 rokmi bol v Lipanoch notársky úrad. Notárom tu bol Andreás Knapik a richtárom Andreás Miko.
Testament spísal vtedajší notár pre Jána Bečavera, ktorý nevedel písať. Podpísal sa troma krížikami.
Testament je podpísaný richtárom, notárom, svedkom a opatrený pečiatkou.
Počasie
V januári boli mrazy, veľa snehu.
Február spočiatku studený, v druhej polovici oteplenie. 
Marec - sneh, sychravé počasie. Apríl zo začiatku pekný, začiatok poľných jarných prác. Štátnym majetkom počasie žičilo, ktoré využili na skoré ukončenie jarných prác.
V máji bolo pekné počasie.
Jún bol tiež pekný s občasnými búrkami.
Júl - pekné počasie, horúčavy.
September pekný, ku koncu ochladenie.
Október - pekné jesenné počasie, hmly.
November - zo začiatku dažde, hmly, v II. polovici sneh.
December - veľa snehu, mrazy, zima.
Štatistika
Narodilo sa			103 detí
Zomrelo			  27 ľudí
Sobášov bolo			  98
Prisťahovalo sa 		246 obyvateľov
Odsťahovalo sa 		  39 ľudí.

Počet obyvateľov v meste Lipany k 31. decembru 1977 je 3 893.
 

