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BALITA TUNGKOL SA CONSERVATION 
 
40 Taon ng Conservation 

Noong 1980, nakipagkasundo ang Seattle City Light 
sa mga katutubo at ahensya na protektahan ang mga 
paggalaw ng isda sa Ilog Skagit. Noong 2000, naging 
napakataas ng dami ng pink at chum salmon, mas 
mataas nang hanggang 14 na beses kaysa noong 
1980. Noong 2004, 20,000 chinook salmon ang 
bumalik upang mangitlog sa Skagit River, na 
nangangahulugang naabot ang layuning itinakda ng 
Endangered Species Act (Batas para sa Endangered 
Species. 

 

Ang Pagbabalik ng Cookin’ with Kilowatts 
Gusto ng City Light na baguhin mo ang pinaka-creative at 
pinakamasarap mong recipe upang maging matipid ito sa kuryente. 
Hinahamon ka ng aming Cookin’ with Kilowatts contest na gumawa o 
gumamit ng recipe na karaniwan mong ibe-bake sa isang oven sa 
isang paraan ng pagluluto na gumagamit ng mas kaunting kuryente. 
Para sa mga panuntunan, premyo, impormasyon tungkol sa 
paligsahan at upang isumite ang iyong recipe, pumunta sa 
seattle.gov/light/recipe. Matatanggap ng mananalong recipe ang 
grand prize na: Magpo-produce ang City Light ng sarili mong video 

ng pagluluto at itatampok ito sa mga publication ng City Light.   
 
Nakakatipid ng kuryente at pera ang pagluluto nang efficient na paraan, pero hindi kailangang tipirin 
ang sarap! Gaya ng iyong nakikita sa chart, kalahati ng nagagamit ng oven ang nagagamit na kuryente 
ng isang crockpot. 
 

 
 
* Ipinagpapalagay na 12.5 sentimo/kWh 
**I-Google ang “solar oven” para sa mga video sa kung 
ano ang gagawin at higit pa 
(Talahanayan mula sa Consumer Guide to Home Energy 
Savings) 
 
 
 

  

http://seattle.gov/light/recipe


SEKSYON PARA SA MGA NAGRERENTA 
 
Manatiling Presko 
Maaaring mahirap na hindi mainitan ngayong tag-init, ngunit magagawa mo ito sa pamamagitan ng 
mga tip na ito sa pagtitipid ng kuryente at pera. 
 

• Iwasang gamitin ang iyong oven (at sumali sa Cookin’ with Kilowatts). 
• Isara ang mga bintana at blinds na nakaharap sa araw kapag may araw, at buksan ang mga ito sa 
gabi. 
• Gumamit ng bentilador, ngunit tandaan na mga tao ang pinapalamig ng mga bentilador, at hindi 
mga kwarto. I-off ang mga ito kapag aalis ka sa kwarto.  
• Pag-isipang hayaang matuyo lang sa hangin ang mga pinggan at labada. 

 
Para sa higit pang mga tip sa pagtitipid ng pera at kuryente, bumisita sa 
seattle.gov/light/renterscorner. 
 

I-follow ang Seattle City Light sa social media 
Sa pag-follow sa Twitter, Facebook at YouTube ng City Light, mananatili kang konektado sa amin. 
Idagdag ang City Light sa mga social network mo upang makilala ang aming mga empleyado, makakita 
ng mga nakamamahang larawan ng aming mga hydroelectric na pasilidad, makatanggap ng mga alerto 
sa trapiko na kaugnay ng konstruksyon, ma-update sa mahahalagang outage at marami pang 
iba. Twitter/Facebook/YouTube 
 

City Light, Isinusulong ang Mga Engineer ng Hinaharap 
Bilang pagtugon sa aming dekidasyon sa 
pagsulong sa innovation at paghahanap ng mga 
bagong pagkakataon para itaguyod ang 
paggamit ng mga de-kuryenteng sasakyan at 
pagtitipid ng kuryente, ipinagmamalaking 
ianunsyo ng City Light ang pagiging sponsor 
namin sa UW Formula Motorsports (UWFM). Ang 
UWFM ay isang programa ng College of 
Engineering ng University of Washington, at isa 
itong team ng mga mag-aaral na nagdidisenyo, 
bumubuo at nagmamaneho ng de-kuryenteng 
sasakyan. 

Ipinapakita ng pagtutulungan sa pagitan ng City Light at UWFM ang magkasamang dedikasyon na 
magsulong ng bagong henerasyon ng mga malilinis na sasakyan na tumatakbo sa pamamagitan ng 
carbon neutral na kuryente. Ang pagtuon sa carbon neutrality ay sang-ayon sa Drive Clean Initiative ng 
Lungsod ng Seattle at sa pamumuhunan ng City Light sa imprastrakturang naglalayong bawasan ang 
mga emission at panibaguhin ang sektor ng transportasyon. Ipinapakita rin ng pagiging sponsor ng 
City Light ang pamumuhunan ng utility sa pagbibigay ng kaalaman sa susunod na henerasyon ng mga 
propesyunal sa engineering at pagnenegosyo. 
 

 

http://seattle.gov/light/renterscorner
https://twitter.com/SEACityLight
https://www.facebook.com/SeattleCityLight/
https://www.youtube.com/user/SeattleCityLight
http://www.seattle.gov/environment/transportation-and-land-use/drive-clean-seattle


Tapos na ang communications network ng Advanced Metering (Advanced na Pagmemetro) 
Narating ng City Light ang isang mahalagang tagumpay sa programa ng Advanced Metering nito 
noong Mayo 31, 2017, dahil natapos na ang communications network na wireless na maghahatid ng 
impormasyon tungkol sa paggamit ng kuryente mula sa mga advanced na metro papunta sa utility. 
Binubuo ang communications network ng 49 na collector at 340 router na mangangalap ng data na 
ganap na naka-encrypt mula sa mga metrong iyon at ipapadala ito sa utility. Para sa higit pang 
impormasyon, bisitahin ang seattle.gov/light/ami. 
 
Sa Komunidad Mo: City Light @ Work 
May mga tauhan sa mga lugar na ito na kumikilos upang makapagbigay ng maaasahang serbisyo: 
 

• Iba't ibang komunidad sa South Seattle: pinapalitan ang mga naluluma nang poste ng utility upang 
makatulong na pahusayin at i-upgrade ang pagiging maaasahan ng kuryente;  
• Blue Ridge/North Beach: nagkakabit ng mga conduit sa ilalim ng lupa upang mapahusay ang 
serbisyo sa kuryente; 
• South Lake Union/Denny Triangle: nagkakabit ng mga vault at duct sa ilalim ng lupa bago simulan 
ang bagong substation. 
• Pioneer Square: nagkakabit ng conduit upang pahusayin ang pagiging maaasahan; 
• Waterfront: inililipat ang mga transmission line bilang paghahanda para sa tunnel. 
 

Hindi kumpleto ang listahang ito. Para sa mga detalye, pumunta sa seattle.gov/light/atwork at mag-
click sa orange na cone upang matuto tungkol sa mga indibidwal na proyekto.  
 

Tip para sa kaligtasan mula sa field 

 “Mainam gumawa ng mga outdoor project sa Tag-init! Ngunit kung 
nagbabalak kang maghukay sa paligid ng iyong bahay para sa anumang 
dahilan, huwag kalimutang tumawag sa 811 sa loob ng kahit dalawang 
araw lang bago maghukay. Mamarkahan ng mga utility ang mga nakabaon 
nilang linya mula sa kalye patungo sa iyong bahay nang wala kang 
babayaran.” 

-Eddie Reddy, Punong Manggagawa para sa Konstruksyon ng Utility 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://seattle.gov/light/ami
http://www.seattle.gov/light/atwork/


IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue, Suite 2822 
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: Na-update ang 2015 fuel mix. Nagbago ang coal mula 2.1% at naging 2.4%, Natural gas mula 1.3% na naging 
0.9% at Iba pa mula 0.4% na naging .5%. Tingnan ang na-update na chart dito: seattle.gov/light/LR/2015FuelMix 
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