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BALITA TUNGKOL SA PAGTITIPID NG ENERHIYA 
40 Taon ng Pagtitipid ng Enerhiya 
Noong 1976, napagpasyahan ng Lungsod ng Seattle na huwag lumahok sa pagtatayo ng mga nuclear electrical plant at sa 
halip ay tugunan ang mga posibleng kakulangan sa enerhiya sa pamamagitan ng pagtitipid ng enerhiya. Noong 1977, 
sinimulan ni Robin Calhoun, ang kauna-unahang conservation manager ng City Light ang isang proyekto sa pagtitipid ng 
enerhiya na kalaunan ay naging isang pambansang modelo. 
 
Apat na dekada na ang nakakalipas, ngunit ang ginawa ni Calhoun — at ang paghahanda ng mga tao sa Seattle para sa 
hinaharap — ay patuloy pa ring napapakinabangan ng mga customer ng City Light. Ang pagtitipid ng enerhiya ay 
nakakatulong sa iyong makatipid ng pera, at ang mga pagsisikap mong magtipid ng enerhiya ay nakakatulong sa pagbuo ng 
isang Seattle na malinis at hindi nakakasama sa kapaligiran. 
 
Tumataas Lahat 
Lumalamig na ang panahon at umiikli na ang mga araw. Sa panahong ito, maaaring umakyat ang mga bill ng kuryente at 
maging mas mataas kaysa sa anumang bill. Manatiling kumportable sa halagang pasok sa badyet mo sa pamamagitan ng 
pagkontrol sa iyong bill sa panahon ng taglamig. 
 
Bisitahin ang seattle.gov/light/winter-home upang magamit ang calculator ng Department of Energy (Departamento ng 
Enerhiya) at malaman kung gaano kalaki ang nagagamit mong enerhiya sa mga pangkaraniwang kagamitan sa bahay. 
Makakakita ka rin ng iba pang tip sa pagtitipid ng enerhiya kapag binisita mo ang site. 
 
SEKSYON PARA SA MGA UMUUPA 
Pagtaas ng Kuryente Kasabay ng Paglamig ng Panahon 
Sulitin ang init ng araw sa panahon ng taglamig sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga kurtina sa umaga at pagsasara ng 
mga ito sa gabi. 
 
Para sa higit pang tip sa pagtitipid ng pera at enerhiya, bisitahin ang 
seattle.gov/light/renterscorner. 
 

HANDA KA NA BA PARA SA TAGLAMIG? 
Ang Take Winter by Storm ay isang pampubliko at pribadong pagtutulungan para sa pagprotekta ng buhay at ari-arian sa 
pamamagitan ng pagpapabatid sa mga panganib ng taglamig. Ipinagmamalaki ng Seattle City Light na maging isang 
miyembro nito. Ang paghahanda para sa taglamig ay maaaring ibuod sa tatlong simpleng hakbang: 
 
Gumawa ng kit 
Gumawa ng emergency kit na may (hindi bababa sa) tatlong araw na supply ng hindi nasisirang pagkain at tubig para sa iyong 
tahanan at opisina. Mainam ding maghanda ng mga kit para sa pagbiyahe at paglikas dahil sa taglamig.  
 
Magplano 
Ano ang gagawin mo kung mawawalan ka ng kuryente nang isang linggo dahil sa isang sakuna? Magplano at subukan ito 
kasama ang mga taong nakadepende sa iyo. 
 
Makibalita 
Makibalita kung may mga paparating na bagyo upang makapaghanda ka, at tiyaking alam mo ang gagawin kapag may 
emergency.  
 
Makakakita sa Take Winter by Storm ng mga sanggunian at checklist na makakatulong sa iyong ihanda ang lahat ng kailangan 
mo para sa taglamig. Bisitahin ang takewinterbystorm.org upang matuto pa.  
 

http://seattle.gov/light/winter-home
http://seattle.gov/light/renterscorner
http://takewinterbystorm.org/


PANATILIHING MAINIT AT MALIWANAG ANG MGA HOLIDAY 
Sa panahong ito, marami sa ating komunidad ang nagdiriwang ng mga mainit na holiday. Sa kasamaang-palad, hindi lahat ay 
may kakayahang magkaroon ng mainit na tahanan. 
 
Ang Project Share (Proyekto ng Pagbabahagi) ng Seattle City Light ay isang programang sinusuportahan ng customer na 
nagbibigay ng minsanang tulong sa mga nangangailangan sa panahon ng emergency. Kung magdo-donate ka sa Project 
Share, makakatulong ang iyong kontribusyon na tiyaking hindi mawawalan ng ilaw ang iyong mga pinakanangangailangang 
kapitbahay.  
 
Gustong tumulong? Mag-donate sa Project Share online sa  
seattle.gov/light/ProjectShare/shareform.asp. Maaari ka ring magpadala ng tseke sa Project Share sa address na ito: 
 
City of Seattle Treasury Services 
P.O. Box 34017 
Seattle, WA 98124-101. 
 
Sa ngalan ng City Light at mga tatanggap ng Project Share, salamat. 
 

SA IYONG KOMUNIDAD: PAGLILINGKOD NG CITY LIGHT  
May mga tauhan sa mga komunidad na ito na kumikilos upang magbigay ng maaasahang serbisyo: 

• Iba't ibang komunidad sa South Seattle: pinapalitan ang mga luma nang poste ng utility upang maging mas maaasahan at 
ma-upgrade ang pagdaloy ng kuryente;  
 
• Blue Ridge/North Beach: nagkakabit ng mga conduit sa ilalim ng lupa upang mapahusay ang serbisyo sa kuryente at 
mapabilis ang mga pagsasaayos; 
 
• South Lake Union/Denny Triangle: nagkakabit ng mga vault at duct bank sa ilalim ng lupa bago itayo ang bagong 
substation; 
 
• Pioneer Square: ginagawang mas maaasahan ang pagdaloy ng kuryente sa pamamagitan ng pagkonekta at pagsasaayos 
ng mga conduit sa ilalim ng lupa bilang suporta sa network ng Seattle Streetcar; 
 
• SODO/Industrial District: pinapalitan ang mga luma nang poste ng utility, nakasabit na wire, at kagamitan upang 
makatulong sa pag-upgrade sa kasalukuyang electrical system; 
 
• Central Waterfront: inililipat ang mga transmission line mula sa ilalim ng Alaskan Way Viaduct bilang paghahanda sa 
demolisyon nito. 
 

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

TIP SA KALIGTASAN MULA SA FIELD 

“Kung minsan, maaaring bumagsak ang mga linya ng kuryente dahil sa malakas na pag-ulan ng niyebe. Kung makakakita ka ng 
linya ng kuryente sa daan, palaging isiping may dumadaloy ritong kuryente. Tiyaking hindi bababa sa 20 talampakan ang layo 
mo rito, at tumawag sa 911 o sa aming linya para sa pagkawala ng kuryente sa (206) 684-3000. Magpapadala kami ng mga 
tauhang magsasaayos nito.” 

-Jerry Rodriguez, Electrician Constructor 
 

http://seattle.gov/light/ProjectShare/shareform.asp
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