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BALITA TUNGKOL SA PAGTITIPID NG KURYENTE 
 
40 Taon ng Pagtitipid ng Kuryente 

 Ipinakilala ang kampanya ng City Light na Kill-a-Watt noong 1973 bilang pagsisimula ng mas 
malaking kampanya sa pagtitipid ng kuryente ng City Light, na nagsimula noong 1977 at gumagana 
pa rin hanggang ngayon. 

 
Subukan ang Kill-a-Watt 

Ang pagsubaybay sa paggamit ng enerhiya sa bahay mo ay kasingdali lang ng pagbubukas ng libro. Sa 
pamamagitan ng pagbisita sa isang library ng City of Seattle, makakapag-uwi ka ng Kill-a-Watt energy 
monitor para malaman ang paggamit ng kuryente ng maraming karaniwang aparato sa bahay. Kahit na 
naka-off o hindi ginagamit ang mga item, kumokonsumo pa rin ang mga ito ng kuryente. 
 
 

Narito ang ilang karaniwang item na maaaring kumonsumo ng kuryente kapag hindi ginagamit, pero nakasaksak pa rin: 

 • Mga cable box 

• Mga game console 

• Mga TV 

• Toaster 

• Microwave 

• Coffee Maker 

• Mga desktop computer 

Matuto pa tungkol sa Kill-a-Watt sa seattle.gov/light/save o sumubok na nito ngayon sa SPL.org.  
 
Green Up 
Ang Green Up ay isang oportunidad upang makasali ang mga customer ng Seattle City Light sa renewable energy 
market sa halagang $3 lang kada buwan. Mahigit 13,000 kalahok ng Green Up ang sumusuporta sa pag-develop ng 
renewable energy sa ating komunidad at sa buong Pacific Northwest. Makakagawa ka ng malaking epekto sa 
kapaligiran kapag sumali ka sa amin. Mag-sign up sa seattle.gov/green o tumawag sa (206) 684-3800.  
 
 
RENTER’S CORNER 

Magtipid ng Enerhiya 
May isang paraan para mapanatiling nakasaksak ang mga de-kuryenteng gamit nang hindi nagsasayang ng enerhiya, at 
iyon ay sa pamamagitan ng pagsasaksak sa mga ito sa mga Advanced Power Strip. Katulad lang ang mga ito ng mga  

  

http://seattle.gov/light/save
http://seattle.gov/green


ordinaryong power strip, ngunit nakakatipid ng enerhiya ang mga ito dahil binababaan nito ang pagkonsumo ng 
kuryente ng mga nakakonektang item na hindi ginagamit. Kumuha ng higit pang impormasyon tungkol sa mga renter 
sa seattle.gov/light/renterscorner. 

Fuel Mix 
Noong 2005, ang Seattle City Light ang naging unang utility sa buong bansa na nakakamit sa zero net carbon emissions. 
Hanggang ngayon, kinukuha ang karamihan ng kuryente ng City Light sa aming malilinis na hydroelectric na pasilidad, 
na makikita mo sa aming 2015 fuel mix sa ibaba. 
 
HYDRO                   87.3% 
NUCLEAR**              4.7% 
WIND                       3.1% 
COAL**                     2.1% 
NATURAL GAS**      1.3% 
BIOGAS                    1.1% 
IBA PA*                     0.4% 
KABUUAN                100% 
 
**Kinakatawan ng mga fuel na ito ang isang bahagi ng kuryente na mula sa Bonneville Power Administration 
(Pangasiwaan para sa Kuryente ng Bonneville) at mga binili sa merkado. 
*Kasama sa iba pa ang biomass, ibang biogenic, ibang non-biogenic at petrolyo. 
 
Project Share 
Makapangyarihang regalo ang kuryente. Kung gusto mong tulungan ang mga nangangailangan hinggil sa kanilang 
mga bill ng kuryente, pag-isipang mag-donate sa Project Share sa pamamagitan ng pag-aambag online sa 
seattle.gov/light/ProjectShare/shareform.asp o kaya ay pagsulat ng tseke sa: 
 
Project Share 
City of Seattle  
Treasury Services  
P.O. Box 34017  
Seattle WA 98124-1017 
 
Kakaltasan ng buwis ang mga donasyon hangga't pinapahintulutan ng batas. 
 
Malapit nang Mag-upgrade sa Advanced Metering (Advanced na Pagmemetro) 
Ngayong tag-init, sisimulang palitan ng City Light ang mga luma at kasalukuyan nitong metro ng mga advanced na 
metro na may kakayahang wireless na maghatid ng impormasyon tungkol sa pagkonsumo ng enerhiya sa utility. 
Makakatulong ang mga bagong metro sa City Light na maging mas mahusay at magbibigay-daan ang mga ito sa iba't 
ibang pagpapahusay ng serbisyo kapag ganap nang nakakonekta ang mga ito sa mga computer system ng utility. 
Aabutin ang pagsasagawa nang tinatayang 18 buwan bago matapos. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang 
seattle.gov/light/ami. 
 
Tagsibol na at Tumutubo na ang Mga Puno 
Pagkatapos ng mahahabang araw ng tag-ulan noong taglamig, suriin mo na ang mga puno mo ngayong tagsibol. 
Siguraduhing walang putol na sanga o kaya ay sangang tumutubo malapit sa linya ng serbisyo sa kuryente mo, na 
siyang linya na nagkokonekta sa iyong bahay o negosyo. Tiyakin lang na hindi masyadong malapit ang mga ito sa linya 
bago putulin ang mga ito; kung hindi ka sigurado, tumawag o mag-email sa mga arboriculturist ng City Light sa (206) 
386-1733 o SCLVegetation@seattle.gov.   
 

http://seattle.gov/light/renterscorner
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Inilalayo ng Seattle City Light ang linya ng serbisyo mo sa mga halaman, ang unang 10 talampakan mula sa poste ng 
kuryente o mula sa bridle ng serbisyo kung saan ito nagmumula. Para sa kaligtasan, nag-aalok ang City Light ng libreng 
serbisyo upang patayin ang kuryente mo habang nagpuputol ka, o ang propesyonal na mangangalaga ng puno mo, ng 
mga sanga ng puno malapit sa linya ng serbisyo sa kuryente mo. Para iiskedyul ang serbisyo para sa “paghahanda” na 
ito, tumawag sa (206) 386-1733 dalawang linggo o mas matagal pa bago ang plano mong pagpuputol ng mga sanga 
ng puno malapit sa linya ng serbisyo mo. Alagaan ang mga puno mo at siguruhin ang kaligtasan mo. 
 
SA KOMUNIDAD MO: CITY LIGHT @ WORK 
May mga tauhan sa mga lugar na ito na kumikilos upang makapagbigay ng maaasahang serbisyo: 

• Capitol Hill (East Union St. sa pagitan ng 10th at 11th): nagtatayo ng mga linya ng kuryente sa ilalim ng lupa upang 
maging mas maaasahan ang supply ng kuryente; 
 
• Blue Ridge: nagtatayo ng mga conduit sa ilalim ng lupa upang mapahusay ang serbisyo sa kuryente; 
 
• Chinatown-International District: pinapalitan ang mga poste ng kuryente, kable ng kuryente sa itaas, at kagamitan sa 
imprastraktura; 
 
• South Lake Union/Denny Triangle: nagtatayo ng mga vault at duct sa ilalim ng lupa bago simulan ang bagong 
substation; 
 

Hindi kumpleto ang listahang ito. Para sa mga detalye, pumunta sa seattle.gov/light/atwork at mag-click sa orange na 
cone.  
 
Tip para sa kaligtasan mula sa field 

  
“Sikat na laruan ang mga drone pero tulad ng saranggola, kailangang gamitin ang mga ito sa mga open area para 
maiwasang sumabit sa mga linya ng kuryente.” 

-Michael Gibbons, North Service Center Crew Chief 

 

 

Sumama sa isang Skagit Tour 
Noong 1924 pa nag-aalok ang City Light ng mga 
pampublikong tour sa Skagit Hydroelectric Project 
(Proyektong Hydroelectic ng Skagit). Tunghayan ang 
natutuklasan ng libu-libong tao tuwing tag-init—
ang kagandahan ng North Cascades at ang 
kahanga-hangang engineering ng Skagit Hydroelectric Project. Mag-sign up para sa tour dito: 
seattle.gov/light/skagitTours/LR 
 

http://seattle.gov/light/skagitTours/LR


IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
seattle.gov/light 

Mayroon ka bang mga tanong, komento, o suhestyon? Tumawag sa (206) 684-3000. 
Editor: Tony White, tony.white@seattle.gov 
Available din ang newsletter sa Spanish, Vietnamese, Chinese, Somali, Tagalog at Korean online, o tumawag sa (206) 
684-3000. 
 
Pagwawasto: Ang Report Card ng Performance para sa 2016 sa aming Marso/Abril 2017 na edisyon ay may mga 
rebisyon sa mga numero ng pagpuputol ng sanga ng puno at koneksyon ng kuryente nito. Makikita mo ang narebisang 
card ng ulat dito: seattle.gov/light/LR/2016PerformanceReportCard 
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