
 

 

 
 
Light Reading, Seattle City Light pahayagan ng kustomer 
Setyembre-Oktubre 2011 
 
Ipagdidiriwang natin ang ika-25 anibersaryo ng Linggo ng Pampublikong Koryente sa 
Oktubre 2-8. Alamin ang karagdagang impormasyon sa www.publicpower.org/. 
 
Mula sa superintendente 
Noong 1911, isang baguhang palingkurang-bayan na ngayon ay ang Seattle City Light ay 
nagkaroon ng direksyon nang hinirang ang pangalawa nitong superintendente, si J.D. 
Ross. Tinawag na "ama ng City Light," si Ross ay naniwala sa isang walang-tubo na 
pampublikong kuryente. Tiniyak niya ang kinabukasan nito sa  pamamagitan ng paggamit 
sa Skagit River bilang mapagkunan ng koryente at paghatid ng abot-kayang koryente sa 
lumalagong lungsod. 
 
Sa ngayon, ang City Light ay kapwa tagatustos ng enerhiya at tagapangasiwa ng 
kapaligiran. Nitong nakaraang mga taon, ang palingkurang-bayan ay nakaragdag ng higit 
1,200 akre na tirahan ng mga isda at hayop sa Skagit River upang makapagtaguyod ng 
mga malulusog na fish run. Ngayon, ang mga salmon run sa Skagit ang pinakamalusog 
sa mga nagsasangang ilog sa Puget Sound. 
 
Sumusunod ang City Light sa pamana ni J.D. sa pamamagitan ng pagsisigurong may 
koryente para sa hinaharap at sa pagtitipid ng enerhiya kung saan maaari. Halimbawa, 
nagkakabit kami ng libo-libong pantahanang LED (light-emitting diode) na mga ilaw ng 
kalye at mga 41,000 ay maikakabit na sa katapusan ng 2014, na makatitipid ng pera at 
koryente. 
 
Si J.D. ay aktibo sa kanyang komunidad, at ganoon din ang mga empleyado ng City Light. 
Sila ay sumasali sa mga kaganapan tulad ng taunang Heart Walk sa Oktubre, na 
lumilikom ng pera para sa pananaliksik. Ang aming mga empleyado ay nagbibigay din ng 
libo-libong dolyar sa Project Share, isang programang nagkakaloob ng pansamantalang 
tulong sa pagbabayad ng koryente sa mga nangangailangang kustomer. 
 
Ang mga ito ang ilang mga paraan kung saan kami pa rin ang inyong Seattle City Light. 
- Superintendente Jorge Carrasco 
 
$30 para sa pangalawang refrigerator 
Kung mayroon kayong isang mas lumang refrigerator o freezer, ito ay maaaring 
gumagamit ng mas malaking enerhiya kaysa sa mas bagong modelo. I-recycle ito! 
Magpapadala kami ng isang trak at tagapaghakot upang kunin ito, at kayo ay 
makatatanggap ng tsekeng $30 na diskuwento sa pamamagitan ng koreo. Magpaiskedyul 
ng pagkuha nito sa www.seattle.gov/refrigerator o tumawag sa 206.233.2653 . 
 
 



 

 

 
Sumali sa Community Solar 
 
Ang mga kustomer ng City Light ay iniimbitahang magpatala sa aming bagong proyektong 
Community Solar na itinayo sa Jefferson Park. Ang inyong paglahok ay susuporta sa 
konstruksyon ng tatlong bagong solar picnic shelter na magbibigay sa inyo ng mga solar 
credit ng koryente, at magbigay-sigla sa mga iba na gumamit ng lakas ng solar na 
enerhiya. Ang impormasyon hinggil sa magpapatala at mga aplikasyon ay matatagpuan 
sa website na ito: www.seattle.gov/communitysolar. 
 
Humanda para sa mas malamig na panahon 
Ang isang bahay na maganda ang insulasyon ay mas mahusay, komportable, at ito ay 
tumutulong sa kapaligiran habang binabawasan ang inyong bayarin sa koryente. Kumuha 
ng mga ideya kung paano maihanda ng inyong bahay para sa taglamig dito: 
www.seattle.gov/housing/HomeWise/. 
 
Maalam na Tip sa enerhiya 
Ang paggamit ng isang termostat na maaaring maiprogram ay isang simpleng paraan 
upang makatipid ng enerhiya at pera. Itakda ang inyong termostat nang hindi mas mataas 
kaysa sa 68 digri kapag nasa bahay kayo, at sa pinakamababa hangga't maaari, o naka-
off, kapag kayo ay umalis o natutulog. 
 
Dagdagan ang kaalaman 
Kung gusto ninyo nang dagdag pang impormasyon tungkol sa mga programang 
pangkonserbasyon na nabanggit dito o kaya’y may mga pangkalahatang katanungan 
tungkol sa kahusayan ng enerhiya, tumawag sa amin sa 206.684.3800 o mag-email sa 
SCL EnergyAdvisor@Seattle.gov. 
 
Lumahok sa aming paligsahan sa video 
Mayroon ba kayong isang lumang refrigerator o freezer sa inyong basement, garahe, o 
balkonahe na aksaya sa enerhiya? Gumawa ng isang video ng iyong "Halimaw sa 
Basement," at kung ano ang inyong ginagawa upang mapuksa ito. Maaari kayong manalo 
ng $500 na regalo ng Visa card mula sa JACO Environmental (http://www.jacoinc.net/) o 
iba pang malalaking premyo. Ang deadline ay sa Oktubre 10; ang mga patakaran, 
premyo, detalye sa http://monstersinthebasement.strutta.com. 
 
Kapanahunan ng bagyo 
Maghanda na ngayon para sa taglagas. Gumawa ng isang emergency kit para sa inyong 
bahay, sasakyan at trabaho. Alamin kung paano sa website ngTake Winter by Storm 
http://www.govlink.org/storm/. Naghahanda din kami, kasama ang isang pinabuting 
sistemang pagtugon sa outage na pinapanatili kayong mas mahusay na nakakaalam, na 
mas mabilis. Gayundin, tingnan ang aming online outage-trackingmap: 
www.seattle.gov/light. 
 
Nakasasagip ng buhay ang mga radio ukol sa panahon 
Ang Setyembre ay Pambansang Buwan ng Paghahanda, at sa estadong Washington, ito 



 

 

din ay Buwan ng Kaalaman tungkol sa Radyo ukol sa Panahon–akmang panahon para 
magtaguyod ng paggamit nitong espesyal na mga radyo. Kumuha ng karagdagang 
impormasyon at mga pantinging diskwento sa www.emd.wa.gov 
 
Paano kargahan ang isang de-koryenteng sasakyan 
Bumisita sa aming mga City Light Service Center hanggang sa Oktubre upang makakuha 
ng aktuwal na karanasan sa isang himpilang kargahan para sa sasakyang de-kuryente. 
Ang South Service Center ay nasa 3613 4th Ave. S., at ang North Service Center ay 
matatagpuan sa 1300 N. 97 St naparehong bukas Lunes hanggang Biyernes, 8:30 n.u.-4: 
30 n.h. Tingnan din ang aming e-car Web page: http://seattle.gov/light/electricvehicles/. 
 
Sa inyong purok 
Nagtatrabaho ang mga tauhan sa mga purok na ito upang maghatid ng maaasahang 
kuryente sa iyo: 
- Pioneer Square: Inihahanda ang paglipat ng mga linyang koryente mula sa Alaskan Way 
Viaduct sa pamamagitan ng pagbatak ng bagong kable sa pagitan ng mga vault sa hanay 
patungong timog ng Unang Ave. S.; pagpapalit ng nalulumang kable sa S. Washington St 
sa pagitan ng 3rd at ekstensyon ng 2nd Ave.; 
- Mount Baker: pagpapalit ng nakabaung kable sa kahabaan ng Lake Washington Blvd. sa 
pagitan ng Shoreland Dr S. (sahilaga), at S. Andover St (satimog); 
S.W. Roxbury St, Brace Point, at McGilvra-Denny/Blaine: Pagsubok at pag-ineksyon ng 
silicone sa nakabaung mga kable ng kuryente para mapatagal ang kanilang buhay. 
Detalye sa www.seattle.gov/light/construction. 
 
Pag-aayos ng ilaw-kalye 
Dumidilim na nang mas maaga, nanangangahulugan na mas kapansin-pansin ang di-
gumaganang mga ilaw-kalye. Para makapag-report ng isa, gamitin ang aming serbisyong 
nasa Web na nagbibigay-daan din na masubaybayan ng kostumer ang pag-aayos: 
www.seattle.gov/light/streetlight/tracker.asp. O itawag ang isang ulat sa 206.684.7056. 
 
Impormasyon tungkol sa Seattle City Light: 
www.seattle.gov/light  
700 Fifth Avenue, Suite 3200 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
 
Mga tanong, puna o mungkahi? Tumawag sa 206.684.3000 o makipag-ugnay sa amin 
online sa pamamagitan ng serbisyong tinatawag na "Tell Seattle City Light," na 
matatagpuan sa www.seattle.gove/light. 
. 
 


