Rok 1984
	Bol rokom významných štátnych a politických výročí a udalostí.
	V roku 1984 školy, závody a ďalšie inštitúcie pripravili pre občanov mesta a širokého okolia množstvo akcií a podujatí. Všetky mali za cieľ zvyšovať politicko-spoločenské uvedomenie občanov a tým prispieť k rozvoju mesta.
Oslavy
39,. výročie oslobodenia mesta - slávnostná akadémia 19. januára bola v kinosále za účasti obyvateľov mesta v počte do 300 prítomných.
Pri príležitosti 36. výročia Víťazného februára bola v kinosále akadémia. Program dodali miestne školy.
8. marca naše ženy oslávili svoj sviatok - MDŽ. Najlepšie pracovníčky prijal predseda MsNV. 
Aj tohto roku Deň učiteľov sa niesol v znamení novej koncepcie vo výchove a vzdelávaní mladej generácie.
Započalo sa s výstavbou novej telocvične pre Základné školu, Komenského 12.
Nový predseda MsNV
Plenárne zasadanie MsNV prerokovalo výsledky doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 26 MsNV.
Dňa 24. marca za poslanca MsNV bol zvolený Karol Cvanciger, 52-ročný, vedúci prevádzky ČSAD v našom meste. Na plenárnom zasadaní bol zvolený za predsedu MsNV po Františkovi Guzovi, ktorý odišiel do dôchodku. Plenárneho zasadania MsNV sa zúčastnil predseda ONV Michal Parada, ktorý Františkovi Guzovi poďakoval za prácu vo funkcii predsedu MsNV, ktorú vykonával trinásť rokov.
1. máj
V poradí 39. slobodný Prvý máj oslávili pracujúci Lipian a spádovej oblasti optimisticky. Tento pocit bol oprávnený a na viacerých miestach v prvomájovom sprievode aj dokumentovaný obsahom hesiel, transparentov alebo komponovaním alegorických vozov.
Na začiatku prvomájovej manifestácie prehovoril František Dolný, podpredseda ONV v Prešove, poslanec ONV za naše mesto. 
Tohoročné oslavy Sviatku práce boli pripomienkou, že sa blíži čas, keď celá naša spoločnosť si začne pripomínať jednotlivé udalosti, ktoré pred 40. rokmi tvorili vyvrcholenie boja československého ľudu za národnú slobodu.
Pocta viesť slávnostný prúd manifestujúcich tohto roku pripadla pracujúcim Štátneho majetku v Lipanoch. Aj pracujúci ďalších 15 závodov, organizácii a škôl, ktorú tvorili lipianski prvomájový sprievod, sa mali čím pochváliť.
9. máj
Deň víťazstva - 9. máj - sa oslávil v kinosále za prítomnosti občanov mesta.
Verejné WC
V druhej polovici mája boli ukončené verejné WC vedľa obchodného domu. V nadzemnom podlaží v účelových priestoroch sa zriadili niektoré služby: oprava obuvi, holičstvo a kníhkupectvo.
Víchrica
V utorok 7. júna vyčíňala v čas okolo štvrť na šesť podvečer víchrica v Lipanoch a okolí. Z objektu vrátnice závodu OZKN strhla strechu, ktorá spadla na hlavnú bránu a verejné osvetlenie, čím ho poškodila. V inej časti závodu víchrica vyvrátila topoľ, ktorý poškodil elektrické vedenie. Predbežná škoda bola odhadnutá asi na tridsaťtisíc korún.
Tá istá víchrica strhla strechu z ubytovacej časti zariadenia v prímestskej turistickej oblasti Dubovica - Žliabky a odniesla ju asi 200 metrov vedľa budovy.
LMS
Letné mierové slávnosti a Medzinárodný družstevný deň sa konali 1. júla za prítomnosti kolo 1 500 účastníkov. Pri tejto príležitosti boli jednotlivci z členov a pracovníkov Jednoty - spotrebného družstva odmenení za statočnú dlhoročnú prácu. Večer bola ľudová veselica.
40 SNP
29. augusta bolo slávnostné zasadanie politických a štátnych orgánov mesta, spojené s kladením vencov k hrobu partizána Mayera v Lúčke - Potokoch. Zasadanie a pietny akt boli venované 40. výročiu SNP.
Míting
13. septembra bol mierový míting za účasti obyvateľov, pracujúcich zo závodov, žiakov miestnych škôl. 
VOSR
6. novembra boli oslavy 67. výročia VOSR a otvorenia Mesiaca ČSSP. Oslavy sa niesli v znamení srdečnej družby s ľudom Sovietskeho zväzu. Záver Mesiaca ČSSP bol uskutočnený slávnostným zasadaním 18. decembra.
Agitačné dni
V mesiacoch február, apríl a november sa konali agitačné dni kolektívom agitátorov zložených z komunistov a poslancov MsNV. Boli zamerané na prijímanie socialistických záväzkov, oboznamovanie občanov s úlohami a výsledkami plnenia volebného programu Národného frontu, zhodnocovanie prijatých záväzkov a pozývanie na oslavy štátopolitických výročí a verejné zhromaždenia občanov nášho mesta.
Volebný program
V tomto roku je vo výstavbe technická vybavenosť sústredenej individuálnej bytovej výstavby "Gľace" v čiastke 4,3 milióna korún. Do konca roka sa z tohto objemu prestavalo 600 tisíc korún. Pripravuje sa výstavba zdravotného strediska  a 12-triednej základnej školy.
Hasičstvo
Bolo to v roku 1924, keď v Lipanoch schopní mladí muži začali vstupovať do dobrovoľného hasičského zboru. Bohaté skúsenosti nadobudnuté za 60 rokov obetavej práce pri ochrane životov a majetku proti ničivým plameňom ešte aj dnes ochotne rozdávajú mladším členom.
Štátny majetok
Náš štátny majetok navštívili vedúci predstavitelia ONV a Okresnej poľnohospodárskej správy v Prešove. Hostia na poliach besedovali tiež s kombajnistami zo Zakarpatskej oblasti Ukrajiny SSR, ktorí pomáhali naším poľnohospodárom pri zbere novej úrody. Hovorilo sa nielen o zberových prácach, ale aj o celkových hospodárskych výsledkoch tohto najväčšieho štátneho majetku na území Slovenska. Tohto roku Štátny majetok Lipany dal do užívania farmu pre 600 kráv a do výstavby komunikácií investoval 3,5 milióna korún.
Hektárové výnosy boli tohto roku nasledovné:
pšenica 3,26 tony, raž 2,94, jačmeň 2,36, ovos 1,60, zemiaky 17,4 a ľan - stonky 2,60 ton. Obilniny spolu 2,80 tony z hektára.
	ŠTATISTIKA:
	V roku 1984 sa v meste:
	narodilo				83 detí
	zomrelo				25 občanov
	prisťahovalo				57 ľudí
	odsťahovalo				96 ľudí	
	bolo uzavretých 			86 manželstiev
	Počet obyvateľov mesta k 31. decembru 1984 dosiahol číslo 5 111.
Počasie
	Január:	bez snehu, koncom mesiaca sneh
	Február:	sneh
	Marec:	sneh, fujavica, ku koncu mesiaca oteplenie
	Apríl:		v začiatku dažde
	Máj:		prvá polovica pekná, potom búrky, dažde
	Jún:		okolo 7. - 8. búrky, ľadovec, dosť chladno
	Júl:		chladno. ku koncu horúco
	August:	búrky s krúpami, silný vietor
	September:	dažde
	Október:	pekný, oteplenie
	November:	prvé snehy
	December:	silné mrazy, sneh.



