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MARILENEWS
PAHAYAGAN NG MGA MARILENYO

Ang MARILENEWS ay pahayagan ng mga
Marilenyo at inilathala ng Pamahalaang Bayan ng Marilao.
Anumang komento, mungkahi, o opinyon ay maaaring ipadala sa
Public Information Office, G/F Marilao Municipal Building.

Mensahe

EDITORYAL

Serbisyong
Tutok sa

mula kay

Mayor
Tito

Pangangailangan
Kasabay ng pagdami ng mga negosyong umuusbong sa Marilao, ay ang pagtaas
din ng koleksiyon sa buwis na pinagkukunan ng
pondo ng pamahalaan. Kaugnay nito, walang
tigil ang Pamahalaang Bayan sa pangunguna
ni Mayor Tito, sa pag-isip ng mga programa at
proyektong tutugon at nakatutok sa pangangailangan ng bawat Marilenyo. Upang matiyak na
ang bawat sentimong nakokolekta ng gobyerno
ay nagugugol nang wasto.
Sa larangan ng edukasyon, kalusugan,
imprastraktura, pangkabuhayan at maging sa
pagkalinga sa matatanda at pagsasa-prayoridad
sa karapatan ng kabataan, ang Pamahalaang
Bayan ay buong-sikap na nagbabalik ng serbisyo
sa mga Marilenyo.
Subalit sa kabila ng lahat ng ito, hindi
maiwasan na marami pa ring kritiko ang
naglilitawan laban sa pamahalaan. Lalo na nga
sa panahon ngayon na mas madali at mabilis
nang nakapaghihinga ng sama ng loob ang sinuman sa pamamagitan ng social media.
Nakalulungkot mang mabasa ang mga
ganitong pahayag, subalit wala tayong ibang
magagawa kundi ang tanggapin at magpasalamat na rin sa mga kritikong ito, sapagkat
dahil dito, higit tayong nagkakaroon ng ideya
kung paano mas lubos na matutugunan ang
pangangailangan ng bawat Marilenyo.
Sa tulong ng malayang pamamahayag ay nagiging mulat ang mga kinauukulan sa
kung ano pa ang kailangan ng mga mamamayan
upang sila ay higit na mapaglingkuran.
Mainam at ang pamahalaang bayan ay
may bukas na pananaw sa hinaing at pangangailan ng nasasakupan nito. Malaking bagay
rin na ang mga mamamayan ay laging tapat sa
pagsasaad ng kanilang damdamin at paghingi
ng tulong sa Pamahalaan—katunayan lamang
na ang mga Marilenyo ay may pagtitiwala pa rin
sa Pamahalaang Bayan.
Subalit hindi ba’t mas mainam kung
hindi matatapos lamang sa pagsasaad ng
hinaing at paghingi ng tulong ang pakikibahagi ng mga mamamayan sa pagsasaayos ng
pamayanan? Mas magiging madali ang pagtamo
sa pagbabagong inaasam kung ang bawat isa ay
magtutulong-tulong at magsisikap din sa ating
mga sarili na makagawa at kumilos, maging
sa maliit na paraan, upang ang pinapangarap
nating pagbabago ay magkaroon ng katuparan.
Gayunpaman, ang Pamahalaang Bayan
ay hindi magsasawa sa pananatiling bukas sa
pagtanggap ng anumang komento at hinaing
sa bawat nasasakupan nito. Walang anumang
masakit na salita ang makapipigil sa atin upang
ipagpatuloy ang tapat at Tuloy na Serbisyo.

Mayor Juanito “Tito” Santiago

PAMAHALAANG BAYAN NG MARILAO

Pagpapaubaya, pagsasakripisyo

para sa mas maunlad na Marilao

“T

ito, malayo na talaga ang narating mo...” ito ang madalas kong
marinig mula sa mga dating kakilala na tulad
ko ay nagulat din marahil sa naging kapalaran
ko ngayon. Ni sa hinagap ay ‘di ko inakalang
magiging isa ako sa mabibigyan ng pagkakataong manungkulan bilang punong-bayan
ng ating mahal na Marilao. Ngunit ang totoo,
hindi ako ang malayo ang narating, kundi
tayong mga Marilenyo na sa simula pa lang ay
sama-samang nag-asam, nangarap, nagtulung-tulong at nagsikap upang ang Marilao ay
umunlad
Pagsisikap, kasipagan, pagtutulung-tulong, pagkakaisa, at pangarap—mga
katangian, ugali at kaisipan na madalas
mabangit kapag susi sa kaunlaran ang napaguusapan. Ngunit alam ba ninyo na sa likod
ng mga ito ay mayroon pang mga espesyal o
natatanging konsepto na sa aking palagay ay
naging susi sa ating tagumpay? Parang secret
formula, ano? Subalit panahon na upang ihayag natin, na bukod sa mga pangkaraniwang
dahilan na tinutukoy ng marami, malaki rin
ang bahagi ng konsepto ng sakripisyo o pagpapaubaya sa tinatamasa nating kaunlaran.
Base sa aking naging karanasan, ang
tagumpay ay nasusukat hindi lamang sa ganda
o tamis ng ngiti matapos lumabas ang resulta
ng iyong ginawa, kung hindi sinasalamin din
nito ang bawat patak ng pawis at maging luha
na kaakibat ng bawat sakripisyo at pagpaparaya.

Ganyan sa ating Bayan. Gaya ng
maraming kuwento ng tagumpay, hindi naman
naging madali ang lahat upang matamo natin
ito.
Hindi lang ako ang nagsakripisyo.
Batid ko, na marami pa sa mga Marilenyo,
may katungkulan man o wala, ang nakapagpatunay ng kanilang pagmamalasakit. Ang natanggap na ipagpalit ang sarili nilang kasayahan, karangalan o kapangyarihan alang-alang
sa kapakanan at ikabubuti ng mas nakararami.
Hindi lang ako ang nagparaya. Nagparaya hindi upang takasan ang nakaatang na tungkulin
at responsibilidad, kundi, upang yakapin ang
kawalan ng sariling kapangyarihan upang ito
ay mataglay ng mas nakararami, upang bawat
isa ay matutong bumuhat at tumulong sa pagunlad-- tanda ng pagsasabuhay ng malayang
pamamahala.
Sabi nga ni Martin Luther King Jr.
na pinuno ng African-American Civil Rights
Movement, “...whatever you do you have
to keep moving forward.” alam kong hindi
magiging madali ang lahat upang ang kaunlaran na tinatamasa natin ngayon ay manatili
at patuloy pang yumabong. Kaya’t ako man
ay patuloy na magsisikap na kayanin ang
bawat hamon at pagsubok alang-alang sa ating
bayan.
Hindi tayo manghihinayang sa bawat
sakripisyo at pagsusumakit, sapagkat buo ang
pag-asa natin na sa dulo ng lahat ng ito, mas
matamis na tagumpay ang nakaabang sa atin.

BALITA

CENSUS

of Population
sa Marilao,
matagumpay

“

“

Tamang Bilang
Tamang Plano
Tamang Serbisyo

Pormal nang nagtapos ang survey
na isinagawa ng mga Census PSA
Enumerator mula sa Philippine Statistics
Authority sa ilalim ng temang “Tamang
Bilang, Tamang Plano, Tamang Serbisyo”.
Base sa tema, layunin ng Census
na maitala nang maayos ang kalagayan

ng bawat mamamayan upang sapat at
wastong serbisyo din ang mai-plano at
maibigay ng gobyerno. Adisyunal din na
layunin nito na aktuwal na mabilang ang
populasyon sa bayan ng Marilao.
Kaugnay nito, natanggap na ng
200 Census Enumerators mula sa Marilao

ang kanilang suweldo noong Setyembre
7, 2015, matapos na matagumpay nilang
maisakatuparan ang 2 buwan na census na
isinagawa mula buwan ng Hulyo hanggang
Agosto, 2015. Maayos na naisagawa ang
pay-out sa pagtutulungan ng PSA at Public
Employment Service Office.

MAHUSAY NA PAMAMAHALA

Mga lingkod-bayan ng LGU Kananga, Leyte,
naglakbay-aral sa Marilao
Bumisita sa Pamahalaang Bayan
ng Marilao ang mga opisyal at kawani ng
Pamahalaang Bayan ng Kananga, Leyte
noong Hulyo 3, 2015.
Binisita nila ang iba’t-ibang
tanggapan sa Pamahalaang Bayan upang
obserbahan ang serbisyo nito para sa mga
mamamayan. Ayon kina Mayor Elmer
C. Codilla at Vice Mayor Boy Lumangtad
Jr., bilib sila sa mahusay na pamamahala

ni Mayor Tito Santiago at naging sulit
naman ang kanilang paglalakbay sa bahay
pamahalaan, Pambayang Dalubhasaan ng
Marilao at GILAS SIGLA Physical Therapy Center.
Sisikapin aniya nila na maging
inspirasyon sa paglilingkod ang naobserbahan nilang mahusay na halimbawa
ng pamamahala sa Marilao para sa mga
kababayan nila sa Kananga, Leyte.

Mga kakanin sa Marilao, bumida sa BuFFEx 2015
Tinanghal bilang Culinary
Heritage Awardee ang Marilao Puto
Popular, at Bulacan Food Champion
naman ang Rosalie’s Bibingka sa Bulacan
Food Fair Exposition (BuFFEx) 2015, na
ginanap noong Setyembre 8-10 sa The
Pavilion, Hiyas ng Bulacan, Convention
Center sa Malolos Bulacan.
Ang BuFFEx ay isang prominenteng okasyon na pinangangasiwaan
ng Bulacan Chamber of Commerce and
Industry Incorporated, kung saan itina-
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tanghal sa pamamagitan ng exhibit ang
mga produkto ng iba’t-ibang bayan sa
Bulacan, partikular na ang iba’t-ibang uri
ng pagkain.
Sa loob ng 3 taong pagsasagawa
ng BuFFEx, higit na nakikilala ang iba’tibang masasarap na pagkain na produkto
ng Bulacan. Nakatulong ito sa pagbibigay
ng dagdag na kita sa mga mamamayan sa
ating lalawigan at hanap-buhay sa mga
Bulakenyo. Naging tulay din ito upang
buhayin at patibayin ang kultura at tradi-

syong Bulakenyo sa larangan ng kulinarya. Sa ating bayan ay marami na rin
ang mga produktong nakilala at nabigyan
ng suporta ng BuFFEx katulad ng puto,
mga kakanin at gayundin ng mga dinisenyong kasuotan na tatak Marilao.
Ang Municipal Cooperative
Development Office na gumagabay sa mga
kooperatiba at ilang mga namumuhunan sa ating bayan ang siyang naging
punong-abala at tagapag-ugnay ng delegasyon ng Marilao sa BuFFEx 2015.

MAHUSAY NA PAMAMAHALA

PDM Administrator Dolores Cajucom,
tinanghal bilang Natatanging Kawani
“I am not aiming to be the
best, but I always give my
best in everything that I do”,
ito ang pahayag ni Gng. Dolores
Cajucom, Punong Tagapamahala ng
Pambayang Dalubhasaan matapos siyang
tanghalin bilang Natatanging Kawani
ng Pamahalaang Bayan ng Marilao, sa
Gawad Parangal sa Kawani 2015 noong
Setyembre 23, sa Municipal Atrium ng
Bahay Pamahalaan.

10 TAONG PAGLILINGKOD

1.Wilbert Tristan Arcega
2.Antonio San Felipe
3.Rodolfo Peña
4.Michelle Reyes
5.Marissa dela Cruz
6.Virgilio Dazo
7.Richard Guillermo
8.Jio Lloyd Santiago
9.Shara Ann Pamintuan
10.Rolando Martin

11.Ernesto Andante
12.Levy Castor
13.Marlon Benedicto
14.Danilo Cebricos
15.Joel Orendain
16.Eduardo dela Cruz
17.Jhakie-lou Aguas
18.Janice Montaos
19.Rhodela Tel
20.Luis Bantug

Ang Gawad Parangal sa Kawani ay isinasagawa sa
Marilao taun-taon, kasabay ng pagdiriwang sa Civil Service
Month tuwing Setyembre.

Ipinagkaloob kay Cajucom
ang parangal dahil sa ipinakita nitong
dedikasyon at husay sa loob ng 5 taong
pamumuno at paglilingkod sa
Pambayang Dalubhasaan ng Marilao.
Kasabay nito ay binigyang
pagkilala rin ang mga empleyado ng
Munisipyo na nakapaglingkod ng sampung taon at higit pa para sa bayan ng
Marilao. Narito ang kumpletong listahan
ng mga nakatanggap ng parangal:

15 TAONG PAGLILINGKOD

25 TAONG PAGLILINGKOD

20 TAONG PAGLILINGKOD

35 TAONG PAGLILINGKOD

1.Geogie Abalos

1.Alberto del Carmen
2.Pancho Francisco
3.Rolando Reyes Sr.
4.Sesinando Vendivil
5.Mary Ann Gutierrez
6.Eleonora Recio
7.Ma. Jinky Santos
8.Jannet Hilario
9.Jocelyn Clemente
10.Ariel Santos

1.Evelyn San Miguel

1.Hilario Francisco

SERVICE AWARDS
(RETIREES)

1.Hermenegildo Bautista
2.Ernesto Andante
3.Carlito Benitez
4.Juanito Victorino

Civil Service
Month,

ginunita at
ipinagdiwang ng mga
lingkod-bayan sa Marilao

Bilang pakikiisa at pag-gunita sa
ika-115 taong anibersaryo ng
Civil Service Commission, naghanda ang
Human Resource Management Office
ng mga programa at serbisyo para sa
mga lingkod-bayang Marilenyo sa ilalim
ng temang: Kayang-kaya Mo, Lingkod
Bayani.
“Nais naming magkaroon ng
bonding o pagkakaisa at makapagrelax
naman o mabawasan ang stress ng ating
mga empleyado ngayong Civil Service
Month. Mapalad naman tayo at todosuporta si Mayor Tito Santiago, kaya’t napaglaanan ng pondo ang mga programang
inihanda natin para sa kanila”, pahayag
ni Human Resource Management Officer
Mercedita del Rosario.

HULYO-SETYEMBRE 2015

Kabilang sa mga aktibidad na
inihanda ng kanilang tanggapan ay ang
mga sumusunod:
Kantanong Contest
Isinagawa ang paligsahang ito
noong Setyembre 8, 15 at 22, 2015 sa
Municipal Atrium kung saan labinglimang (15) pares ng mga manlalaro
mula sa iba’t-ibang tanggapan ng Pamahalaang Bayan ang naglaban-laban sa
paghula ng pamagat o pangalan ng
mangaawit na nagpasikat sa isang kanta.
Hango ito sa palaro sa isang noon-time tv
show.
Tinanghal na kampeon dito sina
Jade Santos at Rowland Jonas Caliliw
mula sa Office of the Vice Mayor.

Healthy Life Style Check
Libreng konsulta sa kalusugan
ang ipinagkaloob sa lahat ng kawani ng
Pamahalaang Bayan mula Setyembre 1617, 2015. Kabilang na rito ang eye checkup, Electro Cardiogram Test, Fast Blood
Sugar Test, Uric Acid Test, Blood Chemistry, Chest X-Ray at Lipid Profile Test
upang tiyakin na malakas at masigla ang
pangangatawan ng bawat lingkod-bayan.
Nagsagawa rin ng Diabetes Awareness
Seminar noong Setyembre 24, 2015.
Free Haircut & Make-over Services
Libreng gupit at discounted na
make-over services naman ang ipinagkaloob sa mga kawani noong Setyembre
28-30, 2015 katuwang ang HBC.
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EKONOMIYA/HANAPBUHAY

KABATAANG
MARILENYO,
NAKAPAGPAPATULOY SA PAGAARAL SA KOLEHIYO DAHIL SA SPES

“M

ahirap kitain ang pera,
kaya dapat itong gugulin nang wasto.”, ito ang naging sagot
ni Rochelle de Vera, nang tanungin siya
kung ano ang natutunan niya sa ilalim ng
Special Program for the Employment of
Students o SPES. Taga-Barangay Nagbalon
si Rochelle. Pangarap niyang maging guro.
4th Year College siya ngayon sa Bulacan
State University at kumukuha ng kursong
Bachelor of Science in Elementary
Education.
Ayon kay Rochelle, kung hindi
dahil sa SPES, baka aniya hindi na niya
maipagpatuloy ang pagaaral sa kolehiyo.
Maliit lang kasi ang kita ng kaniyang ina
na namamasukan bilang tagapag-alaga ng
bata habang ang kaniyang ama naman na
care-taker ng isang bahay.
Sa ilang beses na napabilang siya
sa SPES, nakapag-trabaho siya sa National
Bureau of Investigation Marilao (NBI),
Public Employment Services Office (PESO)
at Municipal Population Office. “Akala ko
noong una, madali lang ang trabaho ng
mga taga-Munisipyo. Hindi pala.
Kailangan mo ng tiyaga upang matapos
nang maayos ang na-assign na task sa’yo at
kailangan mo din ng pasensya sa
pakikisalamuha sa mga kliyente.”
Kaya’t gayun na lamang ang
kasayahan ni Rochelle nang matanggap na

niya ang unang bahagi ng kaniyang sweldo
bilang part-time na empleyado ng Marilao
LGU. “Napaka-suwerte ko at isa ako sa
mga benepisyaryo ng SPES. Ang kinikita
ko kasi sa pagsu-summer job sa Munisipyo
ay ginagamit ko na pambayad sa tuition
fees at pambili ng mga libro. Kahit kasi
may kinikita ako sa pagsa-side-line bilang
academic tutor ng pinsan ko, kulang pa
din iyon para sa iba ko pang gastusin sa
pag-aaral. Kaya nagpapasalamat talaga ako
kay Mayor Tito, sa DOLE at sa PESO dahil
talagang napakalaking tulong ng SPES sa
akin.” wika ni Rochelle.
Isa lamang si Rochelle sa 96
na kabataang Marilenyo na kabilang sa
panibagong batch ng SPES Beneficiaries
sa Marilao. Sa pamamagitan ng programa,
nabibigyan sila ng pagkakataong makapag-summer job sa iba’t-ibang tanggapan
ng Pamahalaang Bayan, habang ang ilan
naman sa kanila ay nadestino sa iba’tibang business establishment at fast food
chain sa Marilao.
Noong Hulyo 23, 2015, natanggap
na ng SPES beneficiaries ang 40% ng kabuuan nilang sweldo mula sa Department
of Labor and Employment. Una na nilang
natanggap ang 60% ng kanilang suweldo mula naman sa Pamahalaang Bayan
habang ang iba naman ay mula sa establisyementong kanilang pinagtatrabahuhan.

Magkatuwang sa pagsasakatuparan ng
programang ito ang PESO Marilao, DOLE
Regional Office III at mga pribadong kompanya kabilang ang Jollibee Petron NLEX
Branch at Jollibee at Mang Inasal, SM
Marilao Branch.
Para sa iba pang kabataang
Marilenyo na nais mapabilang sa SPES,
magsadya lamang sa Public Employment
Service Office (PESO) sa unang palapag ng
Bahay Pamahalaan ng Marilao.

?

ANO BA ANG

SPES

Ang SPES o Special
Program for the Employment of
Students ay programa mula sa Department of Labor and Employment
(DOLE) na ipinatutupad sa ilalim ng
Republic Act No.9547. Layunin nito
na maipagpatuloy ng mga kabataang nasa kolehiyo na may matataas
na grado--edad 15-25, ang kanilang
pagaaral sa kabila ng kagipitang
pinansyal. Ito ay sa pamamagitan
ng pagbibigay ng trabaho sa kanila
habang Summer o Christmas
Vacation.

Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan,
namahagi ng mga Timbangan
Upang tiyakin na walang
malulugi sa pagitan ng mga nagtitinda at
mamimili, 45 timbangan ng bayan ang
ipinamahagi ng Pamahalaang
Panlalawigan ng Bulacan sa 24 na munisipalidad noong Agosto 20, 2015.
Dalawa sa mga timbangang ito
ay ipinagkaloob sa bayan ng Marilao at
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personal na tinanggap ni Marilao Market
Master Monching Rafols kasama si
Municipal Treasurer Edna Bautista.
Isa sa well-calibrated na
timbangan ay ginagamit na ngayon sa
Marilao Public Market sa Brgy. Poblacion
habang ang isa pa ay nasa Tabing Ilog
Market sa Brgy. Tabing-Ilog.
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JEEPNEY DRIVERS AT OPERATORS SA BARANGAY PRENZA,
KABILANG NA SA ALKANSSSYAHAN PROGRAM NG SSS
Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Prenza Jeepney Operators
and Drivers’ Association (PODA)
matapos maipagkaloob sa kanila ng
Social Security System (SSS) at ng
Municipal Cooperative Development
Office (MCDO) ang AlkanSSSyahan
na magbibigay sa kanila ng pagkakataon na makapag-ipon para sa
kanilang SSS membership at contribution na magagamit nila para sa
kanilang pension at iba pang mga
benepisyo na maaari nilang makuha.

Trabaho
para sa

Marilenyo

Hindi tumitigil ang Pamahalaang Bayan ng Marilao sa
pangunguna ng Public Employment
Service Office (PESO) sa pagbibigay
ng pag-asa sa mga Marilenyo na
makahanap ng trabahong naa-ayon
sa kanilang kakayahan at kaalaman.
Patuloy din ang pagtulong ng PESO
sa iba’t-ibang kompanya at recruitment agencies na mapunan ang
mga job vacancies sa kanilang mga
tanggapan.
Kabilang sa mga kompanyang ito ay ang Paramount
Manpower Agency, Personnel
Builder Services, People Serve, AAC
Manpower, Lion Star Value Incorpo-

“Nagpapasalamat kami kay
Mayor Tito at sa MCDO at
talagang tinulungan nila kami na
maisakatuparan ang pagpapamiyembro ng mga kasama kong drayber
sa SSS. Malaking tulong ito para sa
kinabukasan namin at ng aming mga
pamilya”, wika ni Danilo P. Iman,
pangulo ng PODA.
Sa kasalukuyan, 10 tricycle/
jeepney drivers’ association ang may
mga AlkanSSSyahan nang magsimula
ang programang ito noong 2013.
rated, Colorsteel System Manpower,
Direct Sales, Searchers and Staffers,
Power Serve Marketing, Omniworx
Incorporated, Kirin Resources,
Centennial Food Corporation, QC
Styro Packaging, CREWS Manpower
Agency, Pancake House, Gerry’s
Grill SM City Marilao Branch,
Jollibee Petron NLEX Branch,
Shakey’s Sta. Maria Branch at SM
City Marilao.
Hindi bababa sa 500
aplikante mula sa Marilao at mga
karatig bayan at lungsod ang nakiisa
sa job hiring at nabigyan ng agarangtrabaho mula sa buwan ng Hulyo
hanggang Setyembre ngayong taon.

EDUK-AKSYON

Earthquake Drills at Seminars, isinagawa sa
mga paaralan upang mapaghandaan ang

The Big One

HULYO-SETYEMBRE 2015

Upang mapanatiling handa
laban sa panganib at pinsalang
maaaring maidulot ng lindol, nagsagawa ng Earthquake Drill ang Municipal Disaster Risk Reduction and
Management Council sa iba’t-ibang
pampubliko at pribadong paaralan sa
Marilao.
Pangunahing layunin nito
na mapalitan ng kahandaan at kaalaman tungkol sa kaligtasan ang takot,
panic at pangamba na nadarama ng
mga mamamayan sakaling tuluyan na ngang sumapit ang “The Big
One”— ang magnitude 7.2 na lindol

na maaaring maranasan sa mga lugar
sa Pilipinas na sakop ng West Valley
Fault ayon sa PHIVOLCS.
Kabilang sa mga paaralan
na nakapagsagawa ng Earthquake
Drill sa pangunguna ng MDRRMC ay
ang Angelican School of Marilao, Assemblywoman Felicita G. Bernardino
Memorial Trade School (AFGBMTS),
Lord’s Vine Academy Inc., Sta. Rosa
I Elementary School, Mother Eufenia
Monstesorri School. Nakiisa din sa
Drill ang Mary Grace Subdivision ng
Sta. Rosa I at Heritage Homes Phase
6 ng Barangay Loma De Gato.

MARILENEWS
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Bagong school uniforms, ipinamahagi ng UAP
Bulacan Chapter sa mga Batang Marilenyo
Nagkaloob ng
bagong school uniforms ang
UAP Bulacan Chapter sa 200
batang Marilenyo sa Marilao
Central School, Santa Rosa II
Elementary School, Northville
IV-B Elementary School at
Prenza Elementary School,
noong Seyembre 5, 2015.
Kasabay nito ay
personal ding nagpakilala kay
Mayor Tito ang bagong

pangulo ng samahan na si
Arc. Benjamin Copiano na siyang humalili sa Marilenyong
si Municipal Architect Ardel
Santos.
Labis naman ang
pasasalamat ni Mayor Tito
Santiago sa patuloy na
pagtulong at pagsuporta ng
mga kahalintulad na NGO sa
pagbibigay ng serbisyo sa mga
Marilenyo.

Willy Villarica, nag-donate ng
karagdagang lupa para sa AFGBMTS
Nagkaloob ng 1,239
na metro-kwadradong lupa
ang Marilenyong pilantropo
na si Willie Villarica para sa
Assemblywoman Felecita
G. Bernardino Memorial
Trade School (AFGBMTS) na
pagtatayuan ng karagdagang
silid-aralan.
Isinagawa ang turnover ceremony noong Hulyo
20, 2015 sa covered-court ng
AFGBMTS. Sinaksihan din
ni Mayor Tito Santiago—na

siyang naging tulay upang
maipasaayos ang lupang pagtatayuan ng school building,
ang Turn-Over Ceremony
upang ipaabot ang
pasasalamat kay Villarica.
Labis din ang
pasasalamat ni G. Reynaldo
Cruz, punong-guro ng AFGB
Memorial Trade School, sa
patuloy na pagsasaprayoridad ni Mayor Tito at
ni G. Villarica sa sektor ng
edukasyon sa Marilao.

BATANG MARILENYO

St. Philomena
School of Marilao,
may SPED Center na
Ikinagalak ni Mayor Tito Santiago ang magandang
balita na personal na ipinaabot sa kaniya ng pamunuan ng St.
Philomena School: Kids’ Comfort Zone Inc., sa pangunguna ni
School Director, Alphosus De Alban, kaugnay ng pagkakaroon
nito ng sariling Special Education (SPED) Center sa ilalim ng
Government Recognition SPED No. 001s. 2013. Bumisita sila
noong Hulyo 28, 2015 sa Tanggapan ng Punong Bayan.
“Nakatutuwang malaman na hindi lamang tayo sa Pamahalaang
Bayan ang nagsisikap na mabigyang-pansin ang kapakanan ng
mga Batang Marilenyo. Maging ang mga pribadong institusyon
pala tulad na lang nitong St. Philomena School ay kaisa natin
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sa pagkamit ng adhikaing maging isang ganap na child-friendly
Municipality ang Marilao. Ang mga ganitong balita ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa kapwa natin Marilenyo maging
sa ibang bayan at lungsod, katunayan na tayo nga ay nasa tamang landas at senyales din ito na kailangan nating ipagpatuloy
ang ating mga nasimulan”, pahayag ni Mayor Tito.
Ang St. Philomena School: Kids’ Comfort Zone
ay matatagpuan sa #2 Joule St. Meralco Village, Brgy Lias,
Marilao, Bulacan, at magiging kaagapay ng ating pamahalaang
bayan sa pagbibigay ng kalinga at kaalaman sa mga Batang
Marilenyo na may natatanging kalagayan.
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Batang Marilenyo

na may bingot, mas
maganda na ang ngiti
matapos sumailalim sa
libreng operasyon

Maganda na ang ngiti ng 4 na
taong-gulang na batang Marilenyong si
Levy Aguilar mula sa Barangay Sta. Rosa
1, matapos siyang operahan sa kaniyang
bingot. Bumisita ang mag-ina sa tanggapan ng Punong Bayan noong Hulyo
2, 2015 upang magpaabot ng kanilang
pasasalamat.
“Taos-puso akong
nagpapasalamat kay Mayor Tito dahil

malaki talaga ang maitutulong ng libreng
operasyon na ipinagkaloob kay Levy para
makapamuhay siya ng normal”, pahayag
ni Jocel Joy, ina ni Levy.
Aabot na sa halos 40 Batang
Marilenyong may bingot ang natulungan
ng Pamahalaang Bayan na sumailalim sa
libreng operasyon sa tulong ng
Craniofacial Foundation of the
Philippines Incorporated at Municipal

Social Welfare and Development Office
(MSWDO) mula nang simulan ang
programang ito noong taong 2012.
Kung kayo ay may kakilalang
Marilenyong may katulad na kapansanan
na nangangailangan din ng tulong parasa
kanilang operasyon tulad ni Levy, magsadya lamang sa tanggapan ng MSWDO
sa Bahay Pamahalaan sa Barangay
Patubig.

Mga Batang Marilenyo,
nag-field trip sa
Bahay Pamahalaan
Bumisita sa Bahay Pamahalaan ng Marilao sa Barangay
Patubig noong July 21, 2015 ang mga magaaral mula sa Barcelona
Academy na nasa Nursery at Grade 3.
Samantala, noon namang Agosto 21, 2015, 143 Batang
Marilenyo mula naman sa Power Kids Academy sa Sta. Rosa 1 at
Heritage Homes sa Loma de Gato ang nagsagawa din ng kanilang
Annual Community Trip sa Bahay Pamahalaan. Nakadaupang-palad
ng mga bata sa kanilang pagpasyal sa Munisipyo ang Punong Bayan
at ang Batang Marilenyo Coordinating Center (BMCC) na siyang gumagabay at naglalaan ng ibat-ibang mga programa para sa ating mga
Batang Marilenyo katulad ng adbokasiya sa 10 Karapatan ng mga
Bata at Libreng Late Registration sa mga bata.

Municipal Cooperative
Development Council,
namahagi ng School Supplies
at Hygiene Kit sa Marilao SPED
Namigay ng school supplies at
hygiene kit ang Municipal Cooperative
Development Office (MCDO) sa Kids’ at
Home Orphanage sa Barangay Patubig
noong Hulyo 24, 2015.
Namahagi rin sila ng school
supplies at hygiene kit sa Marilao SPED
Center sa Barangay Sta. Rosa 2 noong
Hulyo 31, 2015. “Hindi matutumbasan
ng anumang halaga ang ngiti sa mga labi
ng mga kabataang nabigyan ng school
supplies at hygiene kit. Kaya naman hindi
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talaga tayo nagsasawa sa pagbibigay ng
tulong sa kanila na nanggagaling sa ating
mga kooperatiba ng Marilao” pahayag ni
Tirso Buenaventura, pangulo ng Municipal Cooperative Development Council.
Aabot sa mahigit 100 na batang
Marilenyo ang nabigyan ng school supplies at hygiene kit ng MCDO ngayong
taon. Taun-taon ay isinasagawa nila ang
mga katulad na out-reach programs para
sa mga batang Marilenyo bilang bahagi ng
kanilang serbisyo sa mga kabataan.
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Higit 100 guro at punong-guro
sa Marilao, binigyan ng
libreng Master’s Degree
Scholarship
N

agsimula na sa pagaaral ng Master’s
Degree ang 100 gurong Marilenyo mula sa
iba’t-ibang pampublikong elementary at high school
sa Marilao, sa ilalim ng ikatlong batch ng Master’s
Degree Scholarship Program ng Pamahalaang
Bayan, katuwang ang Our Lady of Fatima University
at Pambayang Dalubhasaan ng Marilao.
Kaugnay nito, bumisita sa tanggapan ni
Mayor Tito ang mga benepisyaryo upang personal na magpaabot ng kanilang pasasalamat
sa Punong Bayan at sa Pamahalaang Bayan
noong Hulyo 6, 2015.
“Talagang maipagmamalaki ko
ang pagpapahalagang ito ng pamahalaang bayan sa pamumuno ni
Kgg. Juanito H. Santiago para sa
larangan ng Edukasyon. Marahil, ang
Marilao pa lang sa mga munisipyo
sa buong Pilipinas ang may ganitong
programa. Salamat po sa
Tuloy na Serbisyo!”, pahayag ni
Ginoong Ronaldo Bonifacio, punongguro ng Patubig Elementary School,
isa sa mga mapalad na napabilang sa
scholarship program, at kasalukuyang
pangulo ng 3rd Batch Master’s Degree
Scholars.
Kaugnay nito, nanumpa sa tungkulin
ang nahalal na pamunuan ng 3rd batch
scholars noong Agosto 19, 2015 sa pangangasiwa
ni Mayor Tito.
“Nais natin na mapataas ang antas ng edukasyon para
sa ating mga kabataan, at batid natin na mahalagang isaalang-alang
din ang pagpapataas sa kakayahan at kasanayan ng mga guro upang ito at maisakatuparan. Kaya’t
heto, ipinagpapatuloy natin ang Scholarship Program para sa mga guro natin sa Marilao”, pahayag ni
Mayor Tito Santiago.
Ang Master’s Degree Scholarship Program ay nagsimula noon pang taong 2011 sa inisyatibo
ng dating punong-bayan Peping Guillermo, katuwang ang noo’y vice mayor, Mayor Tito Santiago.
Aabot na sa 300 guro at punong-guro ang napabilang at nakinabang sa programa, na ngayon ay kasalukuyan namang nagbabalik ng de-kalidad na serbisyo sa larangan ng edukasyon para sa mga batang
Marilenyo.

EDUK-AKSYON

BILANG NG GURO AT PUNONG-GURO
NA NABIGYAN NG LIBRENG

MASTER’S DEGREE SCHOLARSHIP
BATCH 1
2011-2013

100

BATCH 2
2013-2015

100

BATCH 3
2015-2017

100

TOTAL

300

KALUSUGAN/NUTRISYON

Buwan ng Nutrisyon,

ipinagdiwang sa ilalim ng temang:
Timbang Iwasto,
Sa Tamang Nutrisyon
at Ehersisyo

“

Ngayong taon, muling nagsagawa ng iba’t-ibang aktibidad ang Municipal Nutrition Office (MNO) kasabay ng
pagdiriwang sa Hulyo bilang buwan ng
Nutrisyon.
Sa ialim ng Temang: Timbang Iwasto, Sa tamang Nutrisyon at
Ehersisyo, isinagawa ng MNO ang mga
sumusunod na aktibidad:
Paghahalaman, para sa wastong
timbang. Bumisita ang mga Lingkod
Lingap sa Nayon (LLN), Mother Leaders
(ML) at mga kawani ng MNO sa pangunguna ni Municipal Nutritionist Charito
Layug, sa Municipal Nursery sa Barangay
Sta. Rosa I, noong Hulyo 3, 2015.
Nabigyan sila ng kaalaman hinggil sa
urban gardening at organic farming sa
ilalim ng pagtuturo ng mga kawani mula
sa Municipal Agriculture Office.
Kalinga sa mga buntis at bagong-panganak
Itinampok sa talakayan ang
kahalagahan ng ekslusibong pagpapasuso
ng bagong panganak na ina sa kaniyang
sanggol noong Hulyo 7-8, 2015 sa Marilao
Convention Center sa pangunguna ni Dr.
Lyra Gonzales. Nagbigay din siya ng tips
sa mga ina hinggil sa pagaalaga sa kanilang mga supling.
Lakad para sa kalusugan
Suot ang makukulay na costumes, na kawangis ng iba’t-ibang gulay,

”

prutas at masustansyang pagkain,
pumarada ang mga
Batang Marilenyo
mula sa iba’t-ibang
Day Care Centers
sa SM Marilao
noong Hulyo 13, 2015. Matagumpay na
naisagawa ang Nutri-walk sa pagtutulungan ng MNO, Municipal Social welfare
and Development Office (MSWDO) partikular ang mga Day Care Workers.
Malunggay kahit saan
Sabayang nagtanim ng malunggay ang mga LLN, ML at mga nanay mula
sa iba’t-ibang barangay sa iba’t-ibang
lugar sa Marilao noong Hulyo 24, 2015.
Ito ay upang mas mapadami pa ang
mapagkukunan ng napakasustansyang
dahon ng malunggay na mainam isangkap
sa iba’t-ibang pagkain at lutuin upang
malabanan ang malnutrisyon.
Masarap at masustansyang pagkain,
inihain
Naiuwi ni Nanay Mercy Tayhon
ng Barangay Lambakin ang unang gantimpla sa Cooking Contest for Guardians of Severely Underweight Preschool
Children na ginanap sa Municipal Atrium
noong Hulyo 16, 2015. Ang putaheng Veggie Shanghai Bread Roll at Chicken and
Malunggay Soup with Coconut Milk ang
iniluto at inihain ni Nanay Mercy.

Nagwagi naman bilang 2nd
place ang nilutong Malunggay Patties
with Kangkong and Camote Fries ni
Nanay Theresa dela Cruz ng Barangay
Loma de Gato, at 3rd Place naman ang
Kalabasa and Carrot Patties ni Nanay
Joan Mendoza ng Barangay Patubig.
Timbang na wasto, makukuha sa
pag-eehersisyo
Nagpagalingan sa pagsayaw na
may kasamang ehersisyo ang mga LLN
at ML sa Zumbalympics na ginanap sa
Municipal Atrium noong Hulyo 31, 2015.
Tinanghal na kampeon ang Zumba Group
ng Barangay Lambakin. Nasungkit ng
Barangay Prenza I ang ikalawang pwesto
habang nakuha naman ng Barangay Loma
de Gato ang ikatlo.
Bilang pagtatapos sa taunang
Nutrition Month Celebration, nagtipon
ang lahat ng LLN, ML at mga kawani ng
MNO sa pangunguna ni Municipal Nutritionist Charito Layug sa General Assembly at Culminating Activity noong Hulyo
31, 2015 sa Marilao Convention Center.
Sinaksihan ni Mayor Tito
Santiago ang programa kasama ang ilan
sa mga bumubuo ng Sangguniang Bayan.

MGA KAGAMITANG PANGKALUSUGAN
NA IPINAMAHAGI SA MGA
NANGANGAILANGANG MARILENYO

HULYO-SETYEMBRE 2015
KAGAMITAN

BILANG

WHEELCHAIRS
NEBULIZERS
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3

SOURCE: MSWDO
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Family Planning, Adolescent Fertility Awareness,
AIDS at Drug Prevention Seminar, patuloy
na tinututukan ng MPO
Kasabay ng paglobo ng populasyon, hindi tumitigil ang Municipal
Population Office (MPO) sa pagbibigay ng
kaalaman sa mga mag-asawang Marilenyo tungkol sa iba’t-ibang paraan upang
maiplano nang wasto ang kanilang pagpapamilya.
Mula Agosto hanggang Setyembre, aabot sa 540 Marilenyong magulang
ang nabigyan ng kaalaman tungkol sa
iba’t-ibang family planning methods sa
Family Planning Orientation na isinagawa
ng MPO.
“Isinagawa natin ang oryentasyon upang magbigay ng kaalaman at
sumagot sa lahat ng katanungan ng ating
mga kababayan hinggil sa family planning. Ang palagi lang naming paalala
sa kanila ay huwag nilang kalimutang
komunsulta muna sa doktor sa ating
mga rural health unit upang matukoy
kung anong Family Planning Method ang
nararapat sa kanila.” pahayag ni Gng.
Edelmira Raymundo, Municipal Population Officer.
Narito pa ang ibang programa
at proyektong isinagawa ng MPO mula
Hulyo hanggang Agosto para mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng

bawat pamilyang Marilenyo:
•
Libreng Implanon (birth control implant) insertion sa halos 15 kababaihang Marilenyo katuwang ang Marie
Stoops International Foundation.
•
Libreng Ligation sa 45 kababaihang
Marilenyo noong Setyembre 18, 2015.
•
Responsible Parenting Movement
Seminar sa halos 400 ama at ina sa
iba’t-ibang barangay.
•
Libreng Pap Smear para sa 185 ina
mula sa iba’t-ibang barangay .
•
Pagtutok sa Kalusugan at Kinabukasan ng Kabataan.
Nasa 2,000 kabataang babae

sa Grade 6 ang sumailalim sa Adolescent Fertility Seminar sa pangunguna
ng MPO at mga LPN sa layuning bigyan
sila ng kaalaman upang mapaghandaan
ang pagsapit ng kanilang pagdadalaga at
maingatan ang kanilang sarili laban sa
iba’t-ibang sakit, karamdaman partikular
sa reproductive system.
Aabot naman sa 2000 kabataang
lalake sa Grade 6 ang nabigyan ng kaalaman tungkol sa kasamaan ng paggamit
ng ipinagbabawal na gamot at pinsalang
dulot nito sa tao. Katuwang ng MPO sa
pagsasagawa ng Drug Prevention Seminar
ang Philippine National Police Marilao.

Organic
Mosquito Killer,

ipinamahagi ng
Health Office para
makaiwas sa Dengue

Noong Hulyo 15, 2015 namahagi ng ovicidal/larvicidal trap o OL Trap
ang Department of Health (DOH) sa
pamamagitan ng Municipal Health Office
(MHO). Ipinamahagi nila ito sa mga
pampublikong paaralan sa Marilao, na
may mataas na tsansa ng pagkakarooon
ng insidente ng Dengue.
Bawat isang unit ng OL Trap ay
binubuo ng isang itim na plastic cup at
isang maliit na piraso ng lawanit na nakalubog sa organic solution na kayang pumatay ng itlog o kitikiti ng lamok na sanhi
ng Dengue. Naaakit sa amoy ng organic
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solution o larvicide ang babaeng lamok o
Aedes aegypti , kaya’t kapag inilagay na
ang OL Trap sa isang lugar na pinamumugaran ng lamok, dito na ito mangingitlog. Hindi man mapatay ng OL Trap ang
mismong lamok, mapapatay naman nito
ang libo-libong itlog at kiti-kiti, na makatutulong upang lumiit ang populasyon ng
lamok na sanhi ng Dengue.
Ang OL Trap ay inobasyon ng
mga Pilipinong scientist mula sa Industrial Technology Development Institute
(ITDI) ng Department of Science and
Technology (DOST).

“Nagpapasalamat tayo sa
Nasyonal na Pamahalaan, sa Department
of Health at sa DOST sa patuloy nilang
pagtuklas at pagpapalaganap ng mga
bagong inobasyong tulad ng OL Trap
upang makaiwas sa sakit na Dengue.
Pero patuloy ang paalala natin sa ating
mga kababayan lalo na sa mga lugar na
may matataas na kaso ng dengue, na ang
pinakamabisa pa ring pamuksa sa Dengue
at iba pang mga sakit na tulad nito ay ang
pagpapanatili ng malinis na kapaligiran”,
pahayag ni Dra. Cecilia Fuellas, Municipal
Health Officer ng Marilao.
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Trapik sa Marilao,
magkatuwang na
sinosolusyunan ng

MMDA at

Pamahalaang
Bayan
Nitong nagdaang Hulyo 10, 2015 inanyayahan ni Mayor
Tito Santiago ang mga kinatawan ng Metro-Manila
Development Authority sa pangunguna ni Neomie Recio, Director III, upang magpulong at talakayin ang mga solusyon kaugnay
ng lumalalang lagay ng trapiko sa Marilao.
Kasunod nito ay nag-ulat ang MMDA kay Mayor Tito
Santiago kaugnay ng naging obserbasyon nila sa estado ng
trapiko sa ating bayan noong Hulyo 21, 2015. Naghain din sila
ng mga posibleng solusyon at tulong na maaaring ibigay ng
kanilang tanggapan. Isa na nga rito ang pagbabahagi ng
kaalaman hinggil sa pagsasaayos ng trapiko.
Noong Setyembre 7, 2015, sumailalim sa Orientation-Seminar ang mga kawani ng Pamahalaang Bayan mula sa
Traffic Management Office, PNP Marilao, at mga volunteers
mula sa iba’t-ibang Non-Government Organizations sa Nicanor
V. Guillermo Convention Center. Pinangasiwaan ng MMDA

ang seminar kung saan pangunahing itinuro ang iba’t-ibang
batas-trapiko at kung papaano mas magiging epektibo ang pagpapaigting ng pagpapatupad ng mga ito.
Hindi maikakaila na ang mabigat na daloy ng trapiko sa
mga pangunahing kalsada sa Marilao ang isa sa pinakaseryosong
suliranin na kinakaharap ng mga Marilenyo kasama ang mga
karatig bayan. Kasabay ng pag-unlad ng ekonomiya ng iba’tibang industriya sa ating bayan, gayundin ng pagdami ng populasyon at mga establisyemento ay ang pagsikip ng mga kalasada
at pagdami din ng mga bumibisita sa ating lugar.
Kaugnay nito, hindi tumitigil sa paghahanap ng lunas
ang pamahalaang bayan, sa pangunguna ni Mayor Tito Santiago
upang maibsan ang abala at problema na naidudulot ng
masamang lagay ng trapiko para sa mga motorista at biyaherong
Marilenyo maging ang mga mamamayan sa karatig bayan na
bumabagtas sa ating bayan.

Mga Marilenyo,

kinilala sa ipinamalas
na katapatan

Kinilala ni Mayor Tito Santiago ang katapatan ni
Robin Mustaza, isang Marilenyong tricycle driver mula sa
Barangay Poblacion II, matapos niyang isauli sa may-ari ang
6000 pisong napulot niya habang namamasada.
Samantala, kinilala din ang husay sa pagganap ng
tungkulin at pagmamalasakit na ipinamalas ng Traffic Enforcer na si Arnel Vechavez, matapos maisauli sa may-ari ang
nanakaw nitong motorsiklo noong Agosto 25, 2015 sa Barangay Sta. Rosa I.
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Portable Two-way Radio,
ipinagkaloob sa Villa Monteverde
Homeowners’ Association
Personal na nagsadya sa tanggapan ni Mayor Tito Santiago noong Setyembre 21, 2015 ang Pangulo ng Villa
Monteverde Home Owners Association sa Barangay Nagbalon
na si Edith Liwanag, upang tanggapin ang dalawang portable
radio na ipinagkaloob ng pamahalaang bayan sa kanila. Labis
ang pasasalamat ni Edith kay Mayor Tito dahil malaki aniya ang
maitutulong nito upang mapanatili at mapagbuti pa ang pagsasamahan at katiwasayan ng mga naninirahan sa subdibisyon.
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MARILAO, BUBUO NG PUBLIC ORDER AND SAFETY OFFICE
Upang mapanatili ang kaayusan sa trapiko at kalinisan sa
Marilao, nakipagpulong ang pamahalaang bayan sa pangunguna
ni Mayor Tito at Team Marilenyo Disiplinado sa Public Order and
Safety Officers ng lungsod ng Valenzuela noong Hulyo 20, 2015 sa
Mayor’s Office Conference Room, kaugnay ng pagbuo sa Marilao
Public Order and Safety Office.
Pangunahing tinalakay sa pulong ang mga napapanahon at
alternatibong solusyon sa mabigat na daloy ng trapiko, pagpapanatili ng kaayusan ng mga kalsada at seguridad at kapayapaan sa mga
lansangan para sa mga mamamayan ng Marilao.

OPLAN LAMBAT-SIBAT, PATULOY NA PINAIIGTING

SA MARILAO

Isang seminar na pinamagatang
Lambat-Sibat Basic Patrolling 101 ang
nilahukan ng mga pulis sa Marilao sa
ilalim ng pagtuturo ng bagong hepe ng
Marilao Philippine National Police na si
Police Superintendent, Rogelio Ramos Jr.,
noong Setyembre 25, 2015 sa SB Session
Hall ng Bahay Pamahalaan.
Layunin ng seminar na
higit pang mapagbuti ang kalagayan ng
kapayapaan at kaayusan sa Marilao laban
sa iba’t-ibang krimen. Sa pamamagitan
ng mas pinaigting check-points, Oplan
Bakal-sita, Mobile Patrol, Beat Patrol at
Oplan bulabog kasabay ng mas
seyentipiko at sistemadong pamamaraan

ng paggawa ng mga report o tala mula
sa mga presinto ng pulis sa barangay,
istasyon sa bawat distrito at lalawigan
hanggang sa tanggapang nasyonal.
Una nang isinagawa ang Oplan
Lambat-Sibat sa National Capital Region
sa ilalim ng panukala ng Department of
Interior and Local Government at implementasyon ng Philippine National Police.
Nagresulta ito ng mabilis na pagbaba ng
crime-rate sa Maynila kaya’t napagpasiyahang isagawa na rin ngayon sa Central
Luzon at Mimaropa. Ayon sa balita ng
PNP Directorate of Intelligence, 445 sa
603 na kabilang sa Most Wanted Persons
ay nahuli na dahil sa Oplan Limbat-Sibat.

AGRIKULTURA

May Kabutihan
sa KABUTE
Napatunayan ng hindi bababa
sa 100 Marilenyo na may magandang
maidudulot ang pagaalaga ng kabute
sa kanilang kabuhayan. Ito ay matapos
silang sumailalim sa 3 araw na libreng
pagsasanay hinggil sa mushroom culturing and production sa ilalim ng pangangasiwa ng Municipal Agriculture Office at
sa pagtuturo ng mga kinatawan mula sa
Department of Agriculture Regional Field
Office 3 (DA RFO 3).
Isinagawa ang unang batch ng
training noong Hulyo 28-30, 2015 sa
Municipal Nursery sa Barangay Sta. Rosa
2, habang ang ikalawa naman ay ginanap
sa kapareho ding lugar noong Agosto 5-7,
2015.
Itinuro sa mga lumahok sa
seminar ang tamang paraan ng pagaalaga
at pagpaparami ng kabuteng pamaypay o
oyster mushroom, at ang mga kabutihang
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maidudulot nito sa
kapaligiran, kabuhayan
at kalusugan ng tao.
Matapos ang
oryentasyon at seminar, nagkaroon din
ng graduation noong Agosto 7, 2015 na
ginanap sa Municipal Atrium. Sinaksihan
ito ni Mayor Tito, Konsehal Alane P. Sayo
na Committee Chairman on Agriculture
at Gerlie Labrador-Manga na kanilang
tagapagturo.
Tinuruan din ang mga kalahok
ng pangkabuhayan tips at mga paraan ng
pagnenegosyo gamit ang kabute sa Market
Forum na isinagawa sa Municipal Nursery
noong Setyembre 1, 2015.
Naglakbay-aral din sila sa Flourish Mushroom Farm sa San Ildefonso
Bulacan noong Setyembre 2, 2015. Dito ay
nasaksihan nila ang aktwal na produksiyon ng kabute sa isang mushroom house na

may makabagong makinarya at laboratoryo.
Bumisita din sa Iba, Zambales
ang ilan sa mga Marilenyong sumailalim
sa training kasama ang mga kawani at
opisyal ng Municipal Agriculture Office
noong Setyembre 17-18, 2015 upang dumalo at magpalawak ng kaalaman hinggil
sa pagaalaga ng kabute sa Inter-agency
Planning na pinangunahan naman ng DA
RFO 3.
Kaugnay nito, isang unit ng
inoculation chamber ang ipinagkaloob ng
Department of Agriculture Regional Office
3 sa Municipal Nursery upang makatulong sa mga Marilenyong nais magsimula
ng pagaalaga, pagpaparami at pagbebenta
ng kabute.
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Mga kagamitang pang-agrikultura,
ipinamahagi sa mga magsasakang
Marilenyo

Isang unit ng water pump
shallow tube well ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture Regional Office 3
(DA RO3) sa pamamagitan ng Municipal

Agriculture Office sa mga magsasakang
Marilenyo, partikular sa mga kasapi ng
Marilao Farmers’ Marketing Cooperative.
“Malaki ang tulong ng bagong
kagamitang ito sa aming mga magsasaka dahil maiibsan nito ang kawalan ng
irigasyon sa aming mga sakahan na dulot
ng pagkasira ng Prenza Dam”, pahayag ni
Mariano delos Santos, Board of Director
ng kooperatiba at Chairman ng Marilao
Agriculture and Fisheries Council.
Nakinabang din ang mga
mangingisda sa 16 na rolyo ng fine mesh o
kulambo para sa kanilang mga palaisdaan
na ipinagkaloob din ng Bureau of Fisheries and Aquatics Resources-Region 3.

Climate-Smart Organic Pig
Production, itinuro sa mga
livestock owners sa Marilao

Urban Gardening
and Organic
Farming Training
participants,

nagtapos na
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Mga Marilenyo,
bumida sa Kalutong
Bulakenyo
Competition sa
Singkaban 2015
Naiuwi ng mga Marilenyong
sina Amia Lorraine Asuncion at Jhoanna Alberto mula sa Barangay Sta. Rosa
II ang ikalawang pwesto sa Kalutong
Bulakenyo Competition na isinagawa
noong Setyembre 14, 2015 sa Malolos,
Bulacan, bilang bahagi ng Singkaban
Festival 2015.
Pinatisang Alimango ang naging pambato ng ating mga kababayan
sa paligsahan na ikinapanalo nila ng
trophy at cash prize.
Sila Amia at Jhoanna ay
kasapi ng Rural Improvement Club
(RIC) ng Marilao at ang mga kawani
mula sa Municipal Agriculture Office na
sina Cora Francisco at Shirley Manluco
naman ang naging mga advisors nila sa
kompetisyon, bilang mga gabay din ng
samahan na kanilang kinabibilangan.

Binigyan ng kaalaman ang 40
Marilenyo hinggil sa Climate-Smart
Organic Pig Production noong Setyembre
23, 2015 sa Rene Cayetano Hall-BASC,
Pinaod, San Ildefonso, Bulacan, kasama
ang pinuno at ilang kawani ng Municipal
Agriculture Office.
Layon ng training na ito na
makatulong na maibsan ang lumalaganap
na pinsala ng climate-change sa pamamagitan ng pag-convert ng mga dumi mula
sa livestock farms bilang bio-gas.
Bukod sa lecture at training,
nagsagawa rin sila ng pagbisita sa Bula-

can Agricultural State College Bio-Gas
Plant noong Setyembre 29, 2015, upang
aktuwal na saksihan ang proseso ng
pag-convert ng methane gas mula sa
dumi ng hayop at sa bio-gas na mapakikinabangan bilang mahusay at
organikong pataba sa mga tanim na
gulay.
Tinuruan din ang palayamanan
farmers ng wastong pamamaraan ng
pagaalaga ng organikong kambing,
manok at baboy upang makaragdag
sa pang-agrikulturang gawain ng mga
magsasaka.

Mahigit 100 Marilenyo ang
nabigyan ng sertipiko ng pagkilala matapos silang sumailalim sa libreng urban
gardening at organic farming training na
isinagawa ng Municipal Agriculture Office
noong nakaraang Hulyo. Isinagawa ang
seremonya ng pagtatapos noong Hulyo
15, 2015 sa Municipal Atrium. Sinaksihan
ito ni Mayor Tito, DILG at ng mga kinatawan mula sa Department of Agriculture
Regional Office 3.
Kabilang sa mga nagtapos ay
mga residente ng Tibagan sa Barangay
Sta. Rosa II, Northville IV B sa Barangay
Lambakin at Catajan sa Barangay Loma
de Gato.
Sumailalim sila sa anim na sessions na pagaaral kung saan itinuro ang

wastong paghahalaman kahit sa maliliit na espasyo lamang, gamit ang mga
recyclable containers gaya ng used-plastic
bottles, containers, sirang gulong, lata,
tiklis at marami pang iba.
Binigyang-kaalaman din sila
tungkol sa paraan ng paghahalaman na
hindi gumagamit ng anumang kemikal
na pestisidyo at pataba upang matiyak na
organiko at ligtas kainin ang mga aanihin
nilang gulay at prutas.
Binigyan din sila ng mga buto
ng gulay, organic fertilizers at farm tools
upang maisagawa at maipagpatuloy
nila ang paghahalaman at pagtatanim
sa kanilang mga tahanan na maaari rin
nilang maging hanapbuhay at dagdag kita
pangsuporta sa kanilang pamilya.
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UBAS o Ugnayan ng

Kap. Kristoffer Nieto,
Barangay at Simbahan, inilunsad Bagong ABC President
ng Marilao

Inilunsad at pinirmahan na ang kasunduan ukol sa
Ugnayan ng Barangay at Simbahan noong ika-7 ng Setyembre,
sa Bahay Pamahalaan na dinaluhan ni Mayor Tito Santiago. Sa
ilalim ng temang: Simbahan at Barangay… Nakikiisa sa Pamahalaan para sa Tuwid na Daan. Layon ng nasabing kasunduan na
ipagpatuloy at lalo pang maging maayos at tapat ang pamamahala sa bayan sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga barangay at
simbahan.

Nanumpa na bilang bagong pangulo ng Association of
Barangay Captains si Kap. Kristoffer Nieto noong Hulyo 6, 2015.
Si Kap. Nieto ang nakaupong kapitan ngayon ng Barangay Prenza II at isa sa pinaka-batang kapitan na nakaluklok sa
puwesto sa kasalukuyan.

BIDANG MARILENYO

Rachel Pegason

Champion of the World in
Performing Arts

Pearl Louise Kelcey Hernandez
Gold Medalist Bulacan CPJ
Taekwondo Championship 2015
HULYO-SETYEMBRE 2015

Justine Reyes & Jamie Elisse Imboy
Awitan Buffex Winners 2015
Singkaban Fiesta 2015
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IMPRASTRAKTURA
Rip-rapping at road widening sa Brgy. Sta. Rosa 2
mas pinaluwang ang kalsada sa may
Barangay Sta. Rosa 2 papuntang Tibagan
Street sa pamamagitan ng paglalagay ng
rip-rap sa kahabaan nito upang maluwangan at maging two-way road sa mga
biyahero at motoristang dumadaan dito.

NOON

Road upgrading sa St. Martin Subd. along
Ibayo Elementary School, Brgy. Ibayo
pinataasan ang kalsada sa may St. Martin Subdivision Barangay Ibayo sa kahabaan papuntang Ibayo Elementary School
upang maibsan ang problema sa baha at para maisaayos ang
sirang kalsada na nagdudulot ng abala sa mga mag-aaral at
nakatira sa subdivision.

NOON

NGAYON

Elevation ng water tank sa
Patulo Elementary School
para ligtas at tuloy-tuloy
ang water service sa Patulo
Elementary School ay agaran
itong ipinasaayos sa pamamagitan ng elevation ng water
tank upang makapagbigay ng
malinis at ligtas na tubig sa
mga magaaral ng paaralan.

NOON

NGAYON
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SPECIAL FEATURE
KONSEHONG PAMBAYAN PARA SA KABABAIHAN

Samahan ng mga may-bahay ng
OFW sa Marilao,
patuloy na pinatatatag

Dumalo ang 50 kababaihang Marilenyo na asawa ng
Overseas Filipino Workers (OFW) sa OFW Wives’ Summit na
isinagawa sa KB-Gym, Malolos City, Bulacan noong Agosto 19,
2015.
Kaugnay nito, naghalal sila ng pamunuan at nagsagawa ng panunumpa sa tungkulin sa pangunguna ni Mayor Tito
Santiago noong Setyembre 3, 2015. Nahalal bilang pangulo ng
samahan ng OFW wives sa Marilao si Rocelyn Nayre ng
Barangay Prenza I.
“Malaki ang naitutulong ng bawat OFW sa kabuhayan
at pinansyal na pangangailangan ng kanilang sambahayan at
maging ng buong bansa. Tayo naman sa pamahalaan ay marapat na suklian ang ating mga bagong bayani sa pamamagitan ng
pagbibigay ng emosyonal at espiritwal na suporta sa kanilang

mga iniwang mahal-sa-buhay. Kaya’t buo ang ibinibigay nating
suporta sa samahan ng OFW wives. ”, pahayag ni Mayor Tito.
Kaugnay nito, nangako si Mayor Tito na maglalaan ng
pondo upang suportahan ang mga isusulong na programa ng samahan ng OFW wives tulad ng mga proyektong pangkabuhayan
at skills training upang magkaroon ng adisyunal na pagkakakitaan at team building workshops at seminars upang mapalakas
ang samahan.
Pinatatatag ngayon ang samahan ng OFW wives sa
Marilao sa ilalim ng pagpatnubay ng Konsehong Pambayan
para sa Kababaihan (KPK), Municipal Social Welfare and
Development Office (MSWDO) kaugnay ang Panlalawigang
Kapisanan ng mga Kababaihan sa Bulacan (PKKB).

LINGKOD LINGAP SA NAYON, PINARANGALAN
Ginawaran ng pagkilala ni Mayor Tito at ng Municipal
Nutrition Office si Aling Leonila
Mallari, isang 68 taong-gulang
na Marilenyo mula sa
Barangay Abangan Norte, na
walang-sawang naglilingkod
bilang Lingkod Lingap sa Nayon
sa loob ng 30 taon. Mabuhay ka
Aling Leonila!
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