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MARILENEWSPAHAYAGAN 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.
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Muli na namang pinatunayan ng Marilao ang patuloy na 
pagpapahalaga sa ating mga Batang Marilenyo. Sa ikalawang 
pagkakataon ay muling tumanggap ang ating bayan ng “Seal of 
Child-Friendly Local Governance” mula sa Department of Social 
Welfare and Development, Council for the Welfare of Children at 
Department of Interior and Local Government.

Ang karangalang ito ay hindi upang bigyang pagkilala lamang 
ang mga namumuno ng lokal na pamahalaan kundi kasama rin 
ang mga kabataan na nabigyang kulay ang kanilang mahalagang 
gampanin sa ating bayan. Ang pagbibigay halaga sa ating mga 
kabataan ay sumasalamin sa isang pamayanang may malasakit 
sa progreso na kaniyang bayan. Ang kahalagahan ng kabataan 
ay napakalaking ambag sa ating bayan tulad ng mga talento na 
maibibigay para sa ating mga kapwa Marilenyo.

Sa isa sa aking mga mensahe, nabanggit ko na mahalaga na mag 
“invest” ang mga magulang sa kalinangan ng kanilang mga anak. 
Palagiang nakatuwang ang pamahalaang bayan sa mga ganitong 
gampanin, kaya naglaan tayo ng maayos na lying-in clinic, libreng 
birth registration, mura ngunit de-kalidad na edukasyon at mga 
programa na tanging nakalaan para sa mga Batang Marilenyo.

Mahalaga rin na mabigyan ng maayos na edukasyon ang mga 
bata. Ang mga kabataan ay nag-iipon ng mga kaalaman at ibat-
ibang impormasyon na makakatulong sa kanilang pamumuhay. 
Marami ang nagsasabing isa sa mga sakit sa ating lipunan ang 
ilan sa mga kabataan sa kasalukuyan, ngunit kung susuriing 
mabuti, sila pa nga ang biktima. Tamang kaalaman na ibinibigay 
ng ating mga magulang at guro ang siyang magiging gabay 
upang magkaroon ng magandang kamulatan ang ating kabataan 
na palagian naman binibigyan suporta ng ating pamahalaang 
bayan.

Hindi rin matatawaran ang gampanin ng lipunan upang mahubog 
ang kaisipan ng ating kabataan. Lipunan ang isa sa mga 
aspetong bumubuo sa kung paano ang nagiging pagtanaw ng 
kabataan sa kanilang sarili at sa mga taong nakakasalamuha nila. 
Lipunan ang nagdidikta kung ano ang mabuti at hindi. Bilang 
mga miyembro ng iisang lipunan, marapat lamang na bigyang-
halaga at pangalagaan natin ang mga kabataan. Mayroong mga 
batas tulad ng Republic Act No. 9231 na nagsusulong ng mga 
karapatan nila na dapat nating isaalang-alang.

Ang paggabay ng tama hindi lamang ng sariling pamilya ngunit 
maging ng lipunan ang kailangan ng kabataan upang hindi sila 
maligaw ng landas at sa halip ay maging pag-asa at katuwang sa 
pag-unlad ng ating minamahal na bayan ng Marilao.

 Ang pamahalaan bilang sandigan ng mga 
mamamayan ay sadyang mahalaga para sa ikauunlad 
ng ating bayan. Dito nakasalalay ang ating kinabukasan 
sapagkat ito ang nagsisilbing makinaryang gumagabay 
sa lahat ng mga gawain sa ating bayan. Itinataguyod 
ng pamahalaan ang mga karapatang pantao at mga 
serbisyong para sa mga mamamayan nito. Ito rin ang 
nangangalaga sa kapayapaan at naglulunsad ng mga 
proyektong nakatutulong sa pamumuhay ng bawat 
mamamayan.
 Kasabay nito, ang pagkakaroon ng mga 
lingkod-bayan na mamumuno at magpapatupad ng 
mga programa at serbisyong kailangan ng kanilang mga 
nasasakupan. Ilang araw na lamang at   may mahigit 54 
milyong rehistradong botante ang muling maghahalal 
ng mga lingkod-bayan na sa tingin nati’y karapat-
dapat maglingkod sa ating lahat. Sa ating pagpili, 
isinasaalang-alang natin ang katapatan at sinseridad 
ng isang kandidato lalo na ang kanyang mga nakamit 
na tagumpay para sa bayan. Kaya’t ang Commission on 
Elections (COMELEC) katuwang ang mga TV Networks 
sa bansa ay nagdaraos ng mga debate upang masukat 
ng mga botante ang kanilang kaalaman sa mga isyung 
panlipunan at madetermina ang kanilang sinseridad 
bilang lingkod-bayan.
 Sa kabilang banda, habang papalapit nang 
papalapit ang araw ng pagboto, kaliwa’t kanang mga 
balita na ang naiuulat na may kaugnayan sa eleksyon 
katulad ng mga pagpatay sa mga tumatakbong 
kandidato.  Ito ay isang patunay na may taong handang 
kumitil ng buhay ng iba para sa posisyong ninanais nila. 
Ngunit ito ay kabaligtaran sa Bayan ng Marilao. Ayon 
kay Mayor Tito Santiago, ang Bayan ng Marilao ay isa 
sa mga lugar sa Pilipinas na nakapagdaraos ng isang 
mapayapang halalan. Isang indikasyon na ang bayan 
natin ay talagang nakapagpapatupad ng ‘peace and 
order’ sa anumang mga mahahalagang pangyayari.
 Kaugnay nito, sa tatlong taong pamumuno 
ng ating butihing Mayor ay kanyang napatunayan na 
hindi nasayang ang pagkakataong ibinigay sa kanya 
ng mga mamamayan ng Marilao at lubusang ibinigay 
ang mga serbisyo at programang makabubuti para sa 
bawat isa. Ang kanyang tapat at maayos na pamumuno 
ay nagbunga ng mga karangalan na sabay-sabay na 
pinagtulungang makamit ng Bayan ng Marilao at ng 
mga mamamayan nito. 
 Sa darating na eleksyon, nais natin na muling 
magkaroon ng isang mamumuno lokal man o nasyonal, 
na magtutuloy ng mga proyektong nasimulan na at 
maglulunsad muli ng mga programa at serbisyong higit 
pang makatutulong sa nakararami. Kailangan ng ating 
bayan ng mga matatalinong botante na magluluklok 
ng mga tapat na lingkod-bayan na may karanasan na 
sa pamumuno at patuloy na nakatutulong sa lahat ng 
mamamayan.

EDITORYAL
ELEKSYON 2016: 
Tuloy ang Serbisyo

“SEAL OF CHILD-FRIENDLY LOCAL GOVERNANCE” 
PROGRAMA MULA SA KABATAAN

Mensahe ni
MAYOR TITO
Mensahe ni
MAYOR TITO



BALITA

 Sama-samang ginunita 
ng mga Marilenyo ang ika-119 
na anibersaryo ng kabayanihan 
ng ating Pambansang Bayani 
na si Gat Jose Rizal noong ika-
30 ng Disyembre 2015 sa Bahay 
Pamahalaan ng Marilao sa ilalim 
ng temang: Dangal ng Pilipino, 
Gabay sa Pagbabago.”
 Sa pangunguna ni 
Mayor Tito at Unang Ginang 
Lumen Santiago, nag-alay ng 

bulaklak sa dambana ni Rizal ang 
mga miyembro ng Sangguniang 
Bayan, mga halal na opisyal ng 
pamahalaang bayan at mga 
pamahalaang barangay, mga 
pinuno at kawani ng mga lokal 
at nasyonal na tanggapang 
pangpamahalaan, mga guro at 
punong-guro mula sa Dep-Ed 
Marilao at mga miyembro ng 
iba’t ibang non-government 
organizations.

 Itinampok din sa 
programa ang Ulat sa Bayan, 
kung saan isang audio-visual 
presentation (avp) na inihanda 
ng Public Information Office ang 
ipinapanood sa lahat ng dumalo 
sa okasyon. Tampok sa avp na 
ito ang mga proyekto, aktibidad 
at planong naipagtagumpay 
ng Pamahalaang Bayan sa 
pangunguna ni Mayor Tito 
katuwang ang mga Marilenyo 

sa nakalipas na tatlong taon.  
 Gayundin ay ipinasilip 
ang mga plano at panukalang 
proyekto para sa hinaharap 
tulad ng Abangan-Patubig 
Diversion Road, karagdagang 
suplay ng tubig, Talyer ng 
Bayan, Pampublikong Himlayan 
at Gusali ng mga Sangay ng 
Tanggapang Nasyonal. 
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Ika-119 na taong anibersaryo ng kabayanihan 
ni Rizal, ginunita ng mga Marilenyo

 Natanggap na ng 186 
na Marilenyong benepisyaryo 
ng Pantawid Pamilyang Pilipino 
Program (4Ps) ang hindi bababa 
sa tig-2,800 pisong halaga ng 
financial assistance mula sa 
Department of Social Welfare 
and Development noong Enero 
21, 2016, sa Bahay Pamahalaan 
ng Marilao. 
 Matagumpay na 
naisagawa ang pay-out sa 

pangangasiwa ng DSWD 
Regional Office III katuwang ang 
mga kawani ng MSWDO Marilao.
 Aabot na sa 2,458 
ang kabuuang bilang ng 
benepisyaryo ng 4Ps sa Marilao. 
Ang iba na hindi na kasali sa 
cash pay-out ay mayroon nang 
sariling ATM cards na nagagamit 
nila sa pag-withdraw ng financial 
assistance mula sa programa.

Pantawid beneficiaries,
nakatanggap muli ng tulong- pinansiyal



 May halagang 2 
milyong piso ang ipinagkaloob 
ng Department of Social Welfare 
and Development Regional 
Office III sa Municipal Social 
Welfare and Development Office 
(MSWDO) sa ilalim ng Bottom-
Up Budgeting (BUB) Program.
 Inilaan ng MSWDO ang 
2 milyong piso sa programang: 
“Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan 
Through Social Service”, kung 
saan 1,000 kapus-palad na 
Marilenyo mula sa iba’t-ibang 
people’s organization gaya ng 
association of senior citizens, 
solo parents’ federation, out-
of-school youth, person’s with 
disability at women’s group  ang 
nakatanggap ng tig-2,000 piso, 
matapos ang pagdiriwang ng 
Rizal Day noong Disyembre 30, 
2015.

 Samantala, may 
nakatakdang 1 milyong piso 
pang matatanggap at ilalaan sa 
pagpapaganda ng serbisyo sa 
mga day care center sa Marilao, 
sa ilalim pa din ng Bottom-Up 
Budgeting Program. Gugugulin 
ang pondong ito upang makabili 
ng karagdagang learning 
materials, recreational materials, 
playground sets at multi-media 
tools tulad ng TV at DVD para 
sa mga Day Care Center sa iba’t-
ibang barangay.
 Ayon kay MSWD 
Officer Ruth Ramos, ang mga 
kagamitan ay inaasahang 
magagamit ng mga Batang 
Marilenyo na mag-eenrol sa 
Early Childhood Care and 
Development sa mga Day Care 
Center sa susunod na taong-
pampaaralan.

P2 Milyong pondo, 
ipinagkaloob ng DSWD 
ROIII sa MSWDO

 Kinilala sa 15th 
Gawad Galing Barangay ang 
Pamahalaang Barangay ng Loma 
de Gato bilang isa sa limang 
barangay sa lalawigan na naging 
mahusay ang pagsasakatuparan 
ng “Mabuti at Mapanagutang 
Pamamahala” (Good and 
Accountable Governance).
 Samantala, kinilala din 
si Kapitana Ma. Lourdes “Babes”  
San Andres bilang “Natatanging 
Punong Barangay” sa buong 
Bulacan.
 Isa sa mga dahilan 
ng pagkapili kay Kapitana 
Babes ay ang pagsisikap 
nito na mailapit ang serbisyo 
ng pamahalaan sa kaniyang 
mga nasasakupan. Kabilang 
na dito ang pamamahagi ng 
libreng gamot, libreng bakuna, 
pagpapatayo ng Rural Health 
Unit at pagsasaprayoridad sa 
edukasyon sa pamamagitan ng 

mga scholarship programs.
 Naging kapansin-
pansin din ang malawakang 
pagsasaayos ng mga kalsada 
at ang pagpapalakas at 
pagpapatatag sa iba’t-ibang 
non-government organizations 
at homeowners associations, 
na naging kapaki-pakinabang 
upang mapanatili ang 
kapayapaan at kaayusan sa 
kanilang barangay.
  “Ang pagkilalang ito ay 
hindi maipagkakaloob sa amin 
kung hindi rin dahil sa tulong at 
pakikipagkaisa ng mga kasama 
ko sa pamamahala at ng aking 
mga kabarangay. Umasa po 
kayo na ang parangal na ito ay 
magsisilbing inspirasyon upang 
higit pa naming mapagbuti ang 
pagbibigay ng buong-pusong 
paglilingkod sa komunidad”, 
pahayag ni Kapitana Babes.

Barangay Loma de Gato at 
Kapitana “Babes”, pinarangalan 
sa Gawad Galing Barangay 2015

Isinagawa sa Sangguniang Bayan Session Hall ng Marilao ang 
unang buwanang pagpupulong ng mga municipal planning 
officer sa Lalawigan ng Bulacan para sa taong ito, noong Enero 
14, 2016. Sa pangunguna ni Marilao Planning and Development 
Coordinator, Engr. Hermenegildo Bautista, personal din silang 
nagsadya sa Tanggapan ng Punong Bayan.

Buwanang-pulong ng Planning Officers sa 
Bulacan, isinagawa sa Marilao

 Isinagawa ng Information Officers sa Lalawigan ng 
Bulacan (InfoBul)  ang kauna-unahang buwanang pagpupulong 
para sa taong ito, noong Enero 15, 2016 sa Conference Hall 
ng pamahalaang Bayan. Kasabay nito ay bumisita rin sila sa 
Tanggapan ni Mayor Tito Santiago sa pangunguna ng Municipal 
Public Information Officer ng Marilao na si Rhyan Delos Reyes.

InfoBul, nagpulong sa Marilao
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 Bagaman payak ang naging pagdiriwang dahil wala namang inihandang espesyal na salu-salo o handaan ang Punong Bayan 
upang ipagdiwang ang kaniyang ika-62 taong kaarawan noong Enero 3, 2016 damang-dama pa rin ang pagmamahal at pagkilala ng mga 
Marilenyo kay Mayor Tito dahil sa iba’t-ibang sorpresa na inihanda ng kaniyang mga taga-suporta kabilang na ang mga sumusunod:

Happy Birthday MAYOR TITO!

Maagang pagbati para sa kaarawan ng Punong Bayan ang 
ipinaabot ng mga guro mula sa Department of Education Marilao 
na kabilang sa Himig Kawayan Angklung. Disyembre 28, 2015 

Magkakasamang ipinaabot ng mga guro at punong-guro mula 
sa Department of Education Marilao North District ang pagbati 
ng maligayang kaarawan kay Mayor Tito, sa pangunguna ni Dep-
Ed Marilao, North District Supervisor Dr. Ma. Neriza Fanuncio. 
Enero 4, 2016

Naghandog ng awitin si dating pangalawang punong bayan, Joel 
San Juan kay Mayor Tito. Enero 4, 2016

Ipinamalas ng mga kawani ng Marilao RHU sa pangunguna ni 
Municipal Health Officer, Cecilia Fuellas MD, at mga Barangay 
Health Workers ang kanilang husay sa pagsayaw, bilang 
pampasiglang bilang sa pagdiriwang ng kaarawan ni Mayor Tito. 
Enero 4, 2016

Bumisita sa tanggapan ni Mayor Tito ang mga guro at punong-
guro sa Department of Education Marilao South District sa 
pangunguna ng kanilang Supervisor na si Dr. Priscilla Iliscupidez 
upang personal na ipaabot ang kanilang pagbati ng maligayang 
kaarawan sa Punong Bayan. Enero 5, 2016  

Sinorpresa din ng mga kawani at opisyal ng Office for the Senior 
Citizens’ Affairs si Mayor Tito. Kasama si Kap. Henry Lutao, 
Konsehal Deby Espiritu Reyes at Unang Ginang Lumen Santiago 
nagsalu-salo sila sa isang payak na pananghalian. Enero 6, 2016

Personal na nagsadya sa tanggapan ni Mayor Tito si MSWDO 
head, Ruth Ramos, kasama ang mga bumubuo sa samahan ng 
PWD, Solo-Parents, PAGASA Youth Association, at mga guro 
mula sa Marilao Day Care Centers. Enero 10, 2016

BALITA
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 Mas pinaigting 
ng Pamahalaang Bayan, sa 
pangunguna ng Municipal 
Health Office ang paglaban 
sa nakamamatay na sakit na 
Dengue, matapos magdeklara 
ang Pamahalaang Panlalawigan 
ng Dengue Out-Break sa 
Bulacan noong nakaraang 
Setyembre 2015.
 Ilan lamang sa mga 
ginawa nilang hakbang upang 
matiyak ang kaligtasan ng mga 
Marilenyo kontra-Dengue ay ang 
Dengue Vector Surveillance at 
Search and Destroy Operation 
kung saan hinahanap ang 
mga pangitlugan ng lamok at 
pinapatay ang mga ito gamit 
ang mist sprayer.
 Nakapagsagawa rin ng 
Dengue Spraying Demonstration 
at Dengue Awareness 
Symposium sa bawat barangay 
noong nakaraang taon.
 Patuloy naman ang 
puspusang paglilinis sa 16 
na barangay sa Marilao sa 

pangunguna ng mga Kapitan at 
Task Force Marilenyo Disiplinado.

pahayag ni Dr. Cecilia
Fuellas, Municipal Health Officer.
 Bagaman ayon 
sa talaan ng Provincial 
Epidemiology and Surveillance 
Unit ay pumalo sa halos 7, 000 
ang kaso ng Dengue sa Bulacan 
noong taong 2015, nasa 105 lang 
ang naitalang kaso sa Marilao. 
Buong pagmamalaki ring 
ibinalita ni Dr. Fuellas, na walang 
Marilenyong namatay sanhi ng 
Dengue noong nakaraang taon.

 Hindi bababa sa 60 
Marilenyong may kapansanan 
ang natulungan ng Alyansa 
ng may Kapansanang Pinoy 
(AKAP) Incorporated, matapos 
silang mamahagi ng iba’t 
ibang assistive devices sa mga 
Marilenyong may kapansanan 
noong Pebrero 24, 2016 sa 
Municipal Atrium ng Bahay 
Pamahalaan.
 Kabilang sa mga 
assistive devices na kanilang 
naipamahagi ay mga saklay, 
tungkod at walker. 
 Bago ang pamamahagi, 
nagsagawa muna ng assessment 
ang mga kinatawan ng AKAP 
upang matiyak na ang mga 

kagamitan ay akma, angkop 
at sukat sa may kapansanang 
gagamit nito.
 Ayon kay Retired 
Col. Agusto Flores, isa sa mga 
founding director ng AKAP, 
ang mga kagamitang kanilang 
ipinamahagi ay donasyon mula 
sa Latter Day Saints Charities. 
Tiniyak din niya na ang mga ito 
ay may mataas na kalidad.
 “Sinisikap namin na 
talagang ma-assess o masukatan 
muna ang mga bibigyan natin 
ng assistive devices dahil ayaw 
natin na imbes na makatulong 
ay makasama pa sa kanila ang 
maibibigay nating kagamitan”, 
pahayag ni Flores.

 Nagsagawa din 
ang AKAP ng assessment 
para sa mga Marilenyong 
nangangailangan ng wheel 

chair na nakatakdang ipadala 
ng kanilang  samahan sa mga 
susunod na buwan.

 Tumaas sa 93% ang Tuberculosis (TB) Case Detection 
Rate sa Marilao nitong Enero hanggang Marso 2016 kumpara sa 
67% noong 2015 at 67% noong 2014, base sa datos ng Municipal 
Health Office (MHO).
 Ayon kay Municipal Health Officer Dr. Cecilia Fuellas, 
ang pagtaas ng datos ay indikasyon na mas naging madali ang 
paghanap sa mga Marilenyong may sakit na TB matapos pormal 
na magbukas ang TB DOTS (Directly-Observed Treatment, Short 
Course) Center  noong Agosto 7, 2015 sa Barangay Patubig.
 Sinikap ng Pamahalaang Bayan na magkaroon ng TB DOTS 
Center sa Marilao, hindi lang upang matuklas kung sino ang mga 
Marilenyong may sakit na TB, kundi upang mabigyan rin ang mga 
pasyente ng libreng tutok na gamutan, at maiwasan ang pagkalat 
ng sakit na ito sa pamayanan.
 Accredited na ng  PhilHealth ang TB DOTS Center dahil 
mayroon ditong mapagmalasakit at propesyonal na mga kawani, 
kumpletong gamot at sapat na kagamitan.
 Mensahe ni Dr. Fuellas sa mga Marilenyong may TB, 
“Huwag po ninyong ikahiya kung kayo ay nagpositibo sa TB, 
dahil ang sakit na ito ay nagagamot naman, lalo pa ngayon na 
mayroon na tayong sariling TB DOTS Facility at libre naman ang 
pagpapagamot rito. Magtiwala lang po kayo sa ating healthworkers 
at napakaimportante din na maging matiyaga ang pasyente sa pag-
inom ng gamot at pag-sunod sa mga tagubilin at preskripsyon ng 
doktor upang gumaling at huwag makahawa.” 
 Puspusan ang isinasagawang tutok-gamutan ngayon ng 
mga kawani ng MHO katuwang ang mga healthworker sa barangay, 
sa ilalim ng TB DOTS Program. Kaugnay ito ng layunin ng Lokal na 
Pamahalaan na maging TB-Free ang ating Bayan.

MGA SINTOMAS NG SAKIT NA TUBERCULOSIS
 ! pagkakaroon ng ubo sa loob ng dalawang linggo
 ! pagkakaroon ng lagnat tuwing hapon
 ! dagliang pagbaba ng timbang
 ! kawalan ng ganang kumain
 ! pananakit ng likod
 ! pananakit ng dibdib
 ! pagdura ng dugo
 
 Kung kayo ay nakararanas ng alinman sa mga sintomas 
na ito, magsadya agad sa pinakamalapit na health center sa inyong 
barangay upang matiyak kung kayo ay positibong may sakit na 
TB. Kasunod nito ay maaaring isailalim naman kayo sa TB DOTS 
Program  kung kinakailangan. Ang Marilao TB DOTS Center ay 
handang magbigay ng serbisyo mula Lunes hanggang Biyernes, 
alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon. 
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AKAP, namahagi ng assistive devices sa mga Marilenyong may kapansanan

Marilao, patuloy ang
laban kontra-dengue

“

”

 Ang sakit na Dengue 
ay hindi na lamang tuwing tag-
ulan maaaring maranasan kundi 
maging sa buong taon. Kaya’t 
hindi dapat maging kampante 
ang ating mga kababayan. Malaki 
ang magagawa ng puspusang 
paglilinis sa loob at labas ng 
bahay upang mapuksa ang mga 
lamok na pinagmumulan nito.

Tuberculosis, mas madaling magagamot sa tulong ng TB DOTS Center

!

!
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 Tumaas nang  halos 
63% ang koleksiyon sa buwis 
sa negosyo sa unang kwarter 
ng 2016. Ayon  sa datos ng 
Business Permit and Licensing 
Office (BPLO), mula sa dating 
60 milyong-pisong halaga ng 
koleksyon sa 2015 BOSS period, 
umabot ito sa higit 90 milyong-
piso ngayong taon.
 Nadagdagan din ng 
150 ang mga bagong-bukas na 
negosyo, kaya’t  sa kasalukuyan 
ay aabot na sa higit 2, 831 ang 
bilang ng rehistradong negosyo  
sa Marilao.
 “Malaki ang ambag 
ng BOSS (Business One-Stop-
Shop ) sa pagtaas ng mga 
datos. Kagaya ng nakagawian 
taun-taon, in-extend muli natin 
ang BOSS para magbigay-
palugit sa mga minamahal 
nating negosyante sa Marilao, 
na alam naman nating abala sa 
pag-aasikaso ng kanilang mga 
negosyo,” pahayag ni Licensing 
Officer, Martin Armando Cruz.
 Ang BOSS ay ang 
mas pinadali o mas pinabilis na 
proseso ng pagkuha at pagre-
renew ng permit sa negosyo, 
na isinasagawa kada  Enero 
1-20 ng taon. Mula sa dating 9 
na proseso ay naging apat na 
lang ang steps sa pagkuha ng 
permit upang mas mapabilis at 
mas mapataas din ang antas 
ng transparency o katapatan sa 
mga transaksyon.  Kabilang din 
sa ibinibigay na permit ay ang 
Mayor’s Permit, Sanitary Permit 
at Fire Inspection Certificate.
 “Sa mahigit tatlong 
beses kong pagkuha ng Business 
Permit, palaging mabilis at 
mahusay ang naibibigay na 
serbisyo ng BOSS. Maayos din 

ang mga pasilidad ng Munisipyo 
kaya maginhawa talaga para sa 
mga taxpayers,” wika ni Letty 
Cabonce, branch head ng Honda 
Motor Center Corporation, 
Marilao. “Tumaas ang buwis na 
binayaran namin, pero tama lang 
iyon dahil tumaas naman talaga 
ang benta namin sa branch,” 
dagdag pa ni Letty.
 Gayundin ang komento 
ni Jocelyn Agapito, may-ari ng 
food catering business mula sa 
Bgy. Loma de Gato. “Kailangan 
lang sigurong magdagdag pa 
ng mga kahera sa payment 
station para hindi masyadong 
humahaba ang pila at nang 
maging mas epektibo pa ang 
BOSS,” suhestiyon ni Lyn.
 “Sa ikalawang 
yugto ng taon, nakatakdang 
maisakatuparan na natin ang 
on-line payment katuwang ang 
LandBank para sa pagbabayad 
ng buwis. Inaantay na lang 
natin na mapirmahan ang MOA 
(Memorandum of Agreement) 
sa pagitan ng LandBank at ng 
Pamahalaang Bayan”,  pahayag 
ni Cruz. Dagdag pa ng Licensing 
Officer, “Kung patuloy na 
gaganda ang serbisyo natin, 
dadami pa ang gaganahang 
magnegosyo at madaragdagan 
din ang pondong panustos ng 
Pamahalaang Bayan sa mga 
serbisyong pangpamayanan”.
 Nakaplano na ring 
isagawa sa susunod na taon 
ang on-line business renewal 
at registration gayundin 
ang pagpapaapruba ng ISO 
certification ng Business Permit 
and Licensing Office upang 
mabigyan ng mas episyenteng 
serbisyo ang mga taxpayers sa 
Marilao.  

Koleksyon sa buwis sa negosyo at bilang 
ng mga bagong-bukas na negosyo, patuloy 
ang pagtaas dahil sa BOSS

 Bilang pagpapasalamat at pagpapahalaga sa mga 
Marilenyong negosyante na nakapag-renew at kumuha ng permit 
sa negosyo nang ayon sa takdang panahon o schedule, muling 
nagsagawa ng BOSS (Business One-Stop-Shop) Raffle noong Enero 
25, 2016 sa Municipal Atrium. Ang raffle draw ay pinangunahan nila  
Mayor Tito Santiago, Licensing Officer Martin Armando Cruz at 
Municipal Treasurer Edna Bautista.
 Narito ang opisyal na listahan ng mga mapalad na 
negosyante/negosyong nagsipagwagi:

GRAND PRIZE WINNERS
1st Prize (P30,000) 

J. San Luis Trucking and Services
2nd Prize (P20,000) 

Renal Link Tech. ED. Specialist Inc.
3rd Prize (P10,000) 

Ramon B. Ramos Enterprises

CONSOLATION PRIZE WINNERS (P1, 000)
Cepsil Consultancy & Management Corporation

Santos-Buenaventura Apartment
Spinning Genie Laundry Haus

Universal Eye Shop Center
High Kings Transport Service

Mercedes Santiago
F.S. Abad Surveying Services
Aljonie Finance Corporation 

MGM Pest Management Services
Taurus Bike Store

 Maagang pamasko ang natanggap ng mga Marilenyong 
sumali at natanggap agad sa Job Fair na isinagawa sa SM City 
Marilao Event Center noong Disyembre 9, 2015.
 Isinagawa ang Job Fair na ito bilang bahagi ng 
pagdiriwang sa ika-82 anibersaryo ng Department of Labor and 
Employment.
 Ayon sa datos ng Public Employment Service Office ng 
Marilao, 50% ng sumali sa Job Fair ay Hired-on-the-Spot (HOTS) 
o natanggap agad.
 Pinakipagkaisahan ng 47 lokal at overseas na kumpanya 
ang nasabing Job Fair.

EKONOMIYA

Trabaho, pamaskong handog sa mga Marilenyo

Maaagap na taxpayers, wagi sa BOSS raffle
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   Iba’t ibang pangkabuhayan 
package na nagkakahalaga 
ng 5,000 piso bawat isa ang 
ipinagkaloob ni Mayor Tito 
sa 170 Marilenyo sa ilalim ng 
programang “Pangkabuhayan 
Ko, Handog ng Tito Ko!” ng 
Public Employment Service 
Office (PESO) para sa taong 
2015.
   Ilan lamang sa mga package 
na ipinamahagi ay mga paninda 
at kagamitan para sa sari-sari 
store, karinderya, peanut butter 
vendor, fishball vendor at burger 
stand.
 Tiniyak naman ni PESO 

Manager Miriam Balboa, na 
madadagdagan pa ngayong 
taon ang bilang ng benepisyaryo 
ng iba’t-ibang programang 
pangkabuhayan na kung saan 
850 libong piso ang kabuuang 
halaga ang naibigay noong 2015.
   Kaugnay nito, palagian ding 
gumagabay ang pamahalaang 
bayan katuwang ang Barangay 
Training and Employment 
Coordinator (BTEC) sa 
mga benepisyaryo kada 
kwarter upang malaman ang 
kasalukuyang estado ng kanilang 
negosyo at matagumpay na 
hanapbuhay.

 Nagkaroon ng 
passport ang 500 Marilenyo 
matapos lumahok sa Electronic 
Mobile Passport Service na 
isinagawa sa Sangguniang 
Bayan Session Hall ng Bahay 
Pamahalaan noong nakaraang 
Oktubre 10, 2015. 
 Ayon kay Diana Jane 
Caranta, malaking ginhawa ang 
naidulot sa kanilang pamilya 
ng programang ito ng Public 
Employment Service Office 
(PESO) at Department of Foreign 
Affairs (DFA). Hindi na kasi nila 
kinailangan pang lumuwas ng 
Maynila at makipagbuno sa 
mabigat na daloy ng trapiko at 
pumila nang matagal, lalo at ang 
kaniyang lolo na kumuha din ng 
passport ay naka-wheel chair 

dahil sa kapansanan. Malaki 
din anila ang kanilang natipid 
sa pamasahe dahil dito lang sa 
Bahay Pamahalaan sa Patubig 
isinagawa ang lahat ng proseso, 
mula sa application, interview at 
releasing. 
 Apat na beses nang 
nakapagsagawa ng E-Mobile 
Passport Servicing ang PESO 
at DFA sa Marilao kung saan 
hindi bababa sa 1,500 ang 
kabuuang bilang ng nagkaroon 
ng passport. 
 Ayon kay PESO 
Manager Miriam Balboa, 
patuloy ang kanilang pakikipag-
ugnayan sa DFA upang muling 
makapagsagawa ng Mobile 
Passport Service ngayong taon 
sa Marilao.

 Aabot sa 522 
Marilenyong jobseekers ang 
nabigyan agad ng trabaho sa 
pamamagitan ng mga local 
recruitment activity na isinagawa 
ng iba’t ibang pribadong 
kumpanya at manpower agency 
sa Marilao sa pamamagitan ng 
Public Employment Service 
Office (PESO), mula Oktubre 
2015 hanggang Pebrero ng 
kasalukuyang taon.
 Kabilang sa mga 
kumpanyang nag-alok ng 
trabaho ay ang Bio-Essence, 
Ace Hardware, Hardiplast 

Corporation, Toyota Motors, 
Indophil, Royale Cold Storage, 
Pacific Concrete Products, 
Fundline Financing Corp., Coco 
Life, DT Strategies Solutions, 
Direct Sales at SP Deloraya. 
Nag-alok din ng trabaho ang 
mga manpower agency tulad 
ng: Career@Us, KMC Kabraso, 
Nucleus, Mancorp Philippines, 
Staff Search Asia, Connect Us, 
MCJIM, RePhil,  Royalty Island 
Connect, Powersrule, KIRIN, at 
TOP Jinzai at JMS Management 
Services.

 Natanggap na ng 
278 Marilenyong sumailalim 
sa libreng skills training 
ang katibayan ng kanilang 
pagtatapos sa mass graduation 
na isinagawa noong Pebrero 
23, 2016 sa Municipal Atrium sa 
Brgy. Patubig.
 Kabilang sa mga libreng 
pagsasanay na ipinagkaloob ay: 
manicure, pedicure at foot spa 
services; facial, hair dressing 
at make-up services; massage 
therapy; food processing; cell 
phone repair, baking and pastry 
making at shielded metal arc 
welding.  

 Libre din ang mga 
kagamitan ng trainees sa 
kanilang pag-aaral at binigyan 
din sila ng mga starter kit na 
naglalaman ng mga kagamitan 
na maaari nilang gamitin sa 
paghahanapbuhay kaugnay 
ng pagsasanay na kanilang 
natapos. 
 Naisakatuparan ang 
programa sa ilalim ng Bottom-
up Budgeting Program ng 
Department of Trade and 
Industry katuwang ang Public 
Employment Service Office 
(PESO).  

EKONOMIYA

Mayor Tito, muling namahagi
ng pangkabuhayan package

500 Marilenyo, nagka-passport
sa tulong ng PESO at DFA

Libreng Skills Training para sa Marilenyo sa ilalim ng Bottom-up Budgeting Program ng DTI

PESO, patuloy na nagbibigay-pag-asa sa mga Marilenyong nais magkaroon ng trabaho



 Sa ilalim ng makabagong yugto ng pag-unlad 
na isinusulong ni Mayor Tito Santiago sa 

bayan ng Marilao, tinitiyak niya na maisasakatuparan 
din ang mga programa at proyekto para sa kapakanan 
ng mga Batang Marilenyo.
 Una, ang programa para sa edukasyon at 
kabataan. Pangalawa, ang programa sa kalusugan. 
Pangatlo ang trabaho at kabuhayan. Pang-apat, ang 
kapayapaan at kaayusan. Panglima, ang agrikultura 
at kabuhayan. Pang-anim, ang programa para sa 
imprastruktura at ekonomiya. Pangpito, ang programa 
para sa kalikasan. Pangwalo, ang programa sa 
mabuting pamamahala.
 Mula sa sinapupunan hanggang sa pagtanda, 
mayroong nakalaang programa si Mayor Tito para sa 
Marilenyo. Ilan lamang sa mga ito ang libreng rehistro 
ng birth certificate para sa mga bata, karagdagang 
Lying-in Clinic, pagdaraos ng Araw ng Batang 
Marilenyo, pagbuo ng Batang Marilenyo Coordinating 
Center, pagkakaroon ng libreng Master’s Education 
sa mga pampublikong guro, Marilao Dialysis Center, 
GILAS SIGLA Physical Therapy Center, pagbuo 
ng Marilao Arts, Sports and Youth Development 
(MASYD), TB DOTS Facility at ang kasalukuyang 
ginagawang Pambayang Libingan.
 Hindi na nakapagtataka na dalawang beses 
nang pinagkakalooban ang Marilao ng “Seal of 
Child-Friendly Local Governance” ng Council for the 
Welfare of Children at Department of Social Welfare 
and Development, dahil sa impresibong programa ng 
pamahalaang bayan para sa mga Marilenyo.

BATANG MARILENYO, 
PANALO!

      LOCAL STATE OF CHILDREN’S REPORT

TOTAL POPULATION
220,791

CHILDREN’S POPULATION
78,469

ADULT’S POPULATION
142,322

MALE CHILDREN
39,397

FEMALE CHILDREN
39,072

MGA BATANG MAY
BIRTH CERTIFICATE

2,920

MGA BATANG
NAIREHISTRO

2,390

2014

MALNOURISHED

263
2015

228

MOST FUNCTIONAL BARANGAY COUNCIL
FOR THE PROTECTION OF CHILDREN

2014  BRGY. ABANGAN NORTE
2015  BRGY. TABING-ILOG

LGU ANNUAL BUDGET
BUDGET FOR CHILDREN

ANNUAL BUDGET ALLOCATION
2015

500,728,555.00 
52,702,027.00

2014
425,041,502.00
20,389,217.00

69
PLAYGROUNDS 
INSTALLED



      MGA LOKAL NA POLISIYA NA NAISABATAS AT NAISAKATUPARAN
PARA SA MGA BATANG MARILENYO 

POLICY DATE OF 
APPROVAL TITLE/DESCRIPTION

MUNICIPAL
ORDINANCE

NO. 770

MUNICIPAL
ORDINANCE

NO. 773

MUNICIPAL
ORDINANCE

NO. 783

March 9, 2015

April 13, 2015

July 27, 2015

An ordinance promoting and 
protecting breastfeeding 
program and child nutrition 
in the Municipality of Marilao, 
Province of Bulacan.

An ordinance providing for 
the creation of the Office for 
Children, Youth and Sports 
Development under the office 
of the Municipal Mayor and for 
other purposes.

An ordinance requiring every 
barangay in the Municipality 
of Marilao, Province of Bulacan 
to establish and maintain 
Violence Against Women and 
their Children (VAWC) Desk 
and establishing protocols 
in handling VAWC cases at 
barangay level, providing funds 
therefore and for other purposes.

TITLE/DESCRIPTIONEXECUTIVE
ORDER

Creation of the Local Committee on Anti-Trafficking & 
Violence Against Women and their Children (LCAT-VAWC)

EO No.
2015-001

Institutionalizing the Marilenyo Disiplinado Program in the 
Municipality of Marilao, Bulacan.

EO No.
2015-003-A

Establishing the Marilao Public Safety Command Center in 
the Municipality of Marilao, Bulacan.

EO No.
2015-003-B

Creating the Public Order & Safety Composite Team 
(POSCT) in the Municipality.

EO No.
2015-003-C

Creating the Municipal Census Coordinating Board in the 
Municipality of Marilao, Bulacan & prescribing Terms of 
reference therefore.

EO No.
2015-005

Creating the Volunteer & Citizenship Desk in the 
Municipality of Marilao, Province of Bulacan.

EO No.
2015-006

Creating Task Force Marilenyo Disiplinado sa Kapaligiran 
(Clean & Green) in the Municipality of Marilao, Bulacan.

EO No.
2015-007

Reorganizing the Marilao Municipal Anti-Drug Abuse 
Council (MMDAC).

EO No.
2015-008

An order Constituting the composition of Municipal 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Council and 
defining its duties and functions.

EO No.
2015-010
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 Tinanghal na Grand 
Winner ang Investigatory 
Project ng mga mag-aaral ng 
Assemblywoman Felicita G. 
Bernardino Memorial Trade 
School (AFGBMTS) sa National 
Science Fair, Physical Science 
Team Category na ginanap 
sa Tagaytay City Convention 
Center noong Pebrero 8, 2016.
 Ang team na isinabak 
ng AFGBMTS sa kompetisyon 
ay kinabibilangan ng 2 mag-
aaral mula sa Grade 10-Section 
1 na sina Danica Opiana at John 
Ryan Azuelo; at isa rin mula sa 
Grade 9 Section 5 na si Ramon 
Raymundo III.
 Isang “Solar-Powered 
Hydrogen Fuel Generator” ang 
kanilang nilikha sa ilalim ng 
pagpatnubay ng guro sa Agham, 
na si Espy Solutin-Balbuena.
 Ayon sa mga mag-

aaral, ang krisis sa enerhiya na 
dulot ng climate change ang 
nag-udyok sa kanila upang 
likhain ang nasabing imbensyon.
 Una nang nag-
kampeon ang mga Bernardinian 
sa Regional Science Fair na 
isinagawa sa San Fernando City 
Pampanga noong nakaraang 
Disyembre 8-9, 2015. 
 Kaugnay nito, binigyan 
ni Mayor Tito ng 20 libong 
pisong insentibo ang AFGBMTS 
at tig-1 libong piso naman ang 
bawat miyembro ng grupo, 
bilang pagkilala sa karangalang 
naiuwi nila para sa bayan ng 
Marilao.
 Nagbigay din ang Lokal 
na Pamahalaan ng 7 libong 
pisong panustos sa registration 
fee ng grupo sa National Science 
Fair.

 Nasungkit ng Dep-Ed 
Marilao South District Drum 
and Lyre Band, ang ikalawang 
pwesto sa Division Level Drum 
and Lyre Competition na 
ginanap noong Pebrero 16, 2016 
sa  SM City Baliuag.  
 Kabilang sa 
bandang ito ang 60 sa mga 
pinakamahuhusay na Batang 
Marilenyo sa larangan ng 
pagtugtog at pagsayaw, mula sa 
mga pampublikong paaralang 
elementarya sa Lambakin, 
Lambakin Annex, Lias, NorthVille 

IV B, Saog at Tabing-Ilog.
 Sila rin ang nag-uwi ng 
ikatlong pwesto sa kompetisyon 
na isinagawa kasabay ng 
pagdiriwang ng Pista ng 
Pasasalamat sa Bambang, 
Bocaue, Bulacan noong Pebrero 
27, 2016.
 Kaugnay nito, 
ipinamalas nila kay Mayor 
Tito at kawani ng Lokal na 
Pamahalaan ang ipinanalo nilang 
presentasyon matapos ang flag 
raising ceremony sa Municipal 
Atrium noong Pebrero 29, 2016.

EDUK-AKSYON

 Madadagdagan ng 48 
silid-aralan ang Assemblywoman 
Felecita G. Bernardino Memorial 
Trade School (AFGBMTS) sa 
oras na matapos ang 2 bagong 
gusaling itinatayo sa ilalim ng 
PPP o Public-Private Partnership 
Program ng Department of 
Education (DepEd), Department 
of Public Works and Highways, 
Pamahalaang Bayan ng Marilao 
at ilang pribadong indibidwal at 
tanggapan.
 Ayon kay Reynaldo 
C. Cruz (dating punong-guro 

ng AFGBMTS), isa sa dalawang 
gusaling ito ay nasa 30% na ang 
kayarian habang ang isa naman 
ay nasa 95% na sa kasalukuyan. 
 Inaasahan na 
mapapakinabangan ang mga 
imprastraktura sa darating na 
Hunyo, kasabay ng pagbubukas 
ng Senior High School sa ilalim 
ng K-12 Program ng DepEd, 
kung saan tinatayang 900 
mag-aaral ang madaragdag sa 
kasalukuyang 6,000 populasyon 
ng mga mag-aaral sa nasabing 
paaralan.

Dep-Ed Marilao South 
District Drum and Lyre 
Band, wagi sa Division 
Level Competition

Imbensyon ng Bernardinians,
Grand Winner sa National Science Fair

Karagdagang silid-aralan para 
sa mga mag-aaral ng AFGBMTS



 Nagkaloob si Mayor 
Tito ng 1 acoustic guitar, 1 guitar 
with electric gadget, 1 beat box, 
1 tambourine, 2 guitar stand at 
lyrics holder at 2 guitar amplifier, 
sa Assemblywoman Felecita 
G. Bernardino Memorial Trade 
School (AFGBMTS) noong 
Oktubre 5, 2015.
 Ito ay upang 
matulungan ang mga mag-aaral 

na makapagsanay para sa iba’t 
ibang musical competition na 
kanilang sasalihan.
 Kaugnay nito, naiuwi 
ng AFGBMTS ang ikalawang 
pwesto sa Division of Bulacan 
13th National Arts Month 
Acoustic Band Category, na 
ginanap sa Baliuag, Bulacan 
noong Pebrero 16, 2016.

Musical instruments,
ipinagkaloob sa AFGBMTS
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 Matapos mag-uwi 
ng 57 gintong medalya at 
masungkit ang pangalawang 
puwesto sa Educational District 
(EDDIS) IV 2015 Athletic Meet, 
nagwagi din ang mga Batang 
Marilenyo sa 2016 Central Luzon 
Regional Athletic (CLRAA) 
Meet, na ginanap noong Pebrero 
7-12, 2016 sa iba’t-ibang pook-
laruan sa Bulacan.
 Ngayong taon, ang 
palaro ay pinangasiwaan ng 
Department of Education (Dep-
Ed) Schools Division Office 
ng Bulacan. Hindi bababa sa 
10, 000 batang atleta mula sa 
iba’t-ibang lalawigan sa Central 
Luzon ang nagtagisan ng 
kakayahan at husay sa larangan 
ng Archery, Arnis, Athletics, 
Badminton, Baseball, Basketball, 
Billiards, Boxing, Chess, Football, 
Gymnastics, Softball, Swimming, 
Table Tennis, Taekwondo, Tennis, 
Volleyball , Futsal at Sepak 
Takraw.
 Kabilang sa mga 
nagwagi sa elementarya ay 
sina: Tristan Lloyd Mamaradlo 
ng Loma de Gato Elementary 
School, bronze medalist sa 
4x50m Free-style Swimming 
Relay; Jaira Joy Badillo at 
Jeanna Maurice Lapada ng 
Saog Elementary School, bronze 
medallists sa Lawn Tennis 
Doubles; Carisse An Pacelo ng 
Abangan Sur Elementary School, 
gold medalist sa Taekwondo; 

Mark Anthony Dela Cruz ng 
Loma de Gato Elementary 
School, gold medallist sa 
Volleyball Boys; at sina: Sofia 
Faith Bernardo, Aubrey Rose 
Cabasag, Aubrey San Felipe, 
Trixxie Ann Geronimo, Elijah 
Lozada, Nheya Angela Canlas at 
Dennise Añonuevo na pawang 
mga gold medalist sa Volleyball 
Girls.
 Samantala, sa 
sekondarya, ang mga nagwagi 
naman ay sina: Nicole Lopez, 
gold medalist sa Volleyball Girls; 
at sina: Migella Marie Gementiza 
ng AFG Bernardino Memorial 
Trade School at Marilenyong 
si Ibiza Mae Perez ng Jesus is 
Lord Colleges Foundation, mga 
gold medalist sa Lawn Tennis 
Doubles.
 Nakatakdang sumabak 
sa Palarong Pambansa ang mga 
manlalarong nakapag-uwi ng 
gintong medalya. Gaganapin ito 
sa Albay, Bicol sa darating na 
Abril 10-16, 2016.
 Nangako naman ng 
suporta sa pamamagitan ng 
tulong-pinansyal at libreng 
mga pagsasanay, ang lokal na 
pamahalaan sa pangunguna 
ni Mayor Tito at ng MASYD 
(Marilao Arts, Sports and Youth 
Development) Council, upang 
patuloy na mamayagpag ang 
galing at talento ng mga Batang 
Marilenyo sa larangan ng sports.

 Muling pinatunayan ng 
mga kabataang Marilenyo mula 
sa Pambayang Dalubhasaan 
ng Marilao ang kanilang 
angking-galing at talento sa 
ika-4 na General Assembly ng 
Association of Local Colleges 
and Universities sa Region III, 
na ginanap noong Pebrero 3-5, 
2016 sa Mabalacat City College, 
Mabalacat Pampanga.
 Naiuwi ng mga mag-
aaral ng kursong Bachelor 
of Science in Information 
Technology (BSIT) na sila 
Nathaniel Dela Cruz, Jochelle 
Plazo at Alvin Benedicto 
ang kampeonato sa Game 
Development.
 Pumuwesto naman 
bilang 1st runner-up si 
Sherwin Legaspi (BSIT) sa 
Computer Hardware Assembly/

Disassembly Competition.
 Kampeon sa 
declamation contest si Anna 
Katrina Santos mula sa kursong 
Bachelor of Science in Hotel 
and Restaurant Management 
(BSHRM), habang pasok naman 
sa ikalawang pwesto sa vocal 
duet competition sina Abraham 
Arellano at Mary Que Jay Pocot 
(BSHRM).
 Ayon sa administrador 
ng PDM na si Dolores Cajucom, 
nagsilbing moral-booster at 
inspirasyon sa iba pang PDMians 
ang naiuwing panalo ng kanilang 
mga pambato sa kompetisyon. 
Aniya,  malaking tulong din ang 
pinansiyal na suporta ng lokal na 
pamahalaan para sa mga gastos 
sa transportasyon, registration 
at insentibo ng mga nagsipag-
wagi. 

EDUK-AKSYON

PDMians, nagwagi sa 
ALCU General Assembly

Mga Batang Marilenyo,
wagi sa CLRAA 2016



 Tinanghal na Best 
Camper ang mga scout na 
Batang Marilenyo mula sa 
DepEd Marilao South District 
sa 17th Bulacan Council, Scout 
Jamboree na ginanap noong 
Disyembre 1-6, 2015 sa DRT 
Highway, Brgy. Sta. Barbara, 
Baliuag, Bulacan.
 Nagwagi ang ating 
mga pambato sa lahat ng 
kompetisyon sa Jamboree. 
Nag-kampeon sila sa sack relay, 
fire building and water boiling, 
search for best personnel, 
scouts’ talent, yell, song at skit 
presentation. Nakamit din nila 
ang unang pwesto sa backwood 
cooking at knot tying; ikalawang 
pwesto sa cultural presentation, 
best gadgets, structure and 
facilities development at 
kadang-kadang relay; habang 
ikatlong pwesto naman sa troop 
administration.
 “Mahuhusay at talaga 

namang maipagmamalaki 
ang mga Batang Marilenyo. 
Kinakitaan talaga ang ating 
delegasyon ng determinasyon 
na magwagi at matuto. Maganda 
din ang ipinakitang pagsuporta 
ng kanilang mga guro na nagsilbi 
nilang mga adult troop leaders 
sa jamboree”, pahayag ni Anne 
Castillo, Dep-Ed Marilao South 
District BSP Adviser, Delegation 
Head at kasalukuyang Principal 
ng NorthVille IV Elementary 
School.
 Ang delegasyon ng 
Marilao sa nagdaang Jamboree 
ay binubuo ng 72 boy scouts 
at 28 guro o adult troop 
leaders mula sa 9 na paaralang 
elementarya sa Marilao South 
District, kabilang ang: Abangan 
Norte , Ibayo, Tabing Ilog, 
Saog, Lias, Lambakin Main, 
Lambakin Annex , NorthVille IV 
at NorthVille IV B.
 “Naging motibasyon 

din sa amin ang inaprubahan 
ni Mayor Tito na pondo para 
sa Scouting sa Local School 
Board Fund upang kami ay 
magpursige na muling maiuwi 
ang kampeonato tulad ng mga 
nagdaang taon. Higit sa isang 
buwan ang naging paghahanda 
ko, ng mga guro at ng ating 
boyscouts  para sa Jamboree na 
ito at hindi naman tayo nabigo. 
Advantage din na nagpadala 
pa ang Pamahalaang Bayan ng 
tagapagturo sa mga bata na si 
Suzette Garcia, upang mahasa 
ang kanilang talento sa pagkanta 
”, dagdag pa ni Castillo.
 Noong Enero 11, 2016, 
nagsadya ang mga boyscouts 
at ang kanilang troop leaders 
sa Bahay Pamahalaan, sa 
pangunguna ni Marilao DepEd 
South District Supervisor Dr. 
Priscilla Iliscupidez, upang 
iprisinta kay Mayor Tito at ibahagi 
sa mga kababayang Marilenyo 

ang kanilang mga nakamit na 
parangal. Ipinamalas rin nila ang 
ilang bahagi ng kanilang yell 
at cultural presentation bilang 
pampasiglang-bilang matapos 
ang flag-raising ceremony ng 
araw na iyon. 
 “Sulit talaga ang 
suportang ibinibigay natin sa 
ating mga kabataan lalo na sa 
sektor ng edukasyon. Sa tulong 
ng mga guro at magulang, 
nakapaguuwi sila ng karangalan 
para sa ating bayan at napa-
uunlad din nila ang kanilang 
mga talento at pagkatao. Kaya 
nga hindi tayo magsasawa na 
suportahan ang mga Batang 
Marilenyo”, pahayag ni Mayor 
Tito.
 Kaugnay nito, nagpasya 
ang Punong Bayan na bigyan ng 
insentibo ang mga boy scouts 
na nagwagi sa Jamboree.

Scouters ng Dep-Ed  Marilao South District, Best Camper sa Provincial Jamboree
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 Bilang paghahanda sa Senior High School sa susunod 
na taong panuruan, ang Assemblywoman Felicita G. Bernardino 
Memorial Trade School  ay naglunsad ng  programang  “Lumang 
Libro Mo, Ibahagi Mo! Senior High School na ako!” sa pangunguna ni 
Evangelina S. Cristobal, Punong Guro IV at nina Emmanuel Dionisio, 
Focal Person ng Senior High School Task force, Reynaldo Castillo 
Head Teacher ng Boy’s Trade at Maricel Sayson Head Teacher ng 
Girl’s Trade nitong  Marso 7, 2016.
 Layunin ng naturang proyekto na madagdagan ang 
mga libro na maaaring maging sanggunian ng mga mag-aaral ng 
Bernardino na tutuntong sa Senior High School  sa susunod na taon.
 Kaugnay nito, inaanyayahan ang bawat alumni ng nasabing 
paaralan na magbahagi ng kanilang mga lumang aklat sa kolehiyo 
at ito ay maaaring dalhin sa Bernardinian’s office ng paaralan.
 Samantala, nauna nang nagbahagi ng kanilang mga 
lumang libro sina Rommel Sayson, Head Teacher ng MAPEH 
Department, Tam Lyn Vicente, guro sa Filipino na kapwa alumni 
ng AFGB Memorial Trade School. Naghandog din sina Susana Dela 
Cruz, Head Teacher ng Filipino Department at Emmanuel Dionisio, 
Head Teacher ng Mathematics Department.

EDUK-AKSYON

AFGBMTS Alumni, inanyayahang maghandog ng aklat
ni: Gng. Haideeh M. Mabanglo, SPA-Ang Binhi
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 Patuloy ang 
pagpapaigting sa operasyon ng 
Marilao Meat Inspection Team 
upang higit pang matiyak na 
walang hot meat o botchang 
karneng naipupuslit sa mga 
pamilihan at nakararating sa 
mga hapag-kainan.
 Kaugnay nito, 
nagpulong ang Marilao Meat 
Inspection Team at National 
Meat Inspection Services 
Regional Office III (NMIS RO 
III) sa Pamahalaang Bayan ng 
Marilao noong Enero 6, 2016.
 Pangunahing tinalakay 
sa pulong ang patatalaga sa 
mga meat inspector sa iba’t-
ibang katayan o slaughter house 
at dressing plant sa Marilao.
 Kasabay ng pulong ay 

isinumite ng mga meat inspector, 
sa mga opisyal ng NMIS ROIII, 
ang mga dokumento tulad ng 
special order mula sa lokal na 
pamahalaan na kinakailangan 
upang maitalaga sila sa kanilang 
bagong place of assignment.
 Sa kasalukuyan 10 
meat inspectors ang nakatalaga 
sa 1 slaughter house na 
matatagpuan sa Bgy. Sta. Rosa 1 
at pitong dressing plant sa iba’t-
ibang barangay.
 Regular nilang 
isinasagawa ang masusing pag-
inspeksiyon at pagsusuri bago 
at pagkatapos ang pagkatay, 
upang tiyakin na ligtas ang mga 
karne na mabibili at makakain ng 
mga Marilenyo.

 Namahagi ang 
Department of Agriculture 
Regional Field Office 3 (DA RFO 
3) ng 50 organic na manok sa 
Municipal Agriculture Office 
ng Marilao noong Enero 21, 
2016. 
 Dinala ang mga manok 
sa isang Organic Farm sa Brgy. 
Loma de Gato, kung saan 
isinasagawa ang Climate Smart 

Seed Production Modeling 
Program ng Department of 
Agriculture.
 Una nang 
nakapagbigay ng mga farm 
inputs tulad ng certified palay 
seeds, vegetable seeds, organic 
fertilizers at organic piglets ang 
DA ROIII noong nakaraang taon 
kaugnay pa rin ng nabanggit na 
programa.

AGRIKULTURA

Meat Inspection, patuloy na pinaiigting sa Marilao

Organikong manok, ipinamahagi ng DA RFO III

Libreng bakuna para sa mga alagang aso at pusa
 Hindi bababa sa 2, 000 mga aso at pusa ang libreng 
nabakunahan kontra-rabies mula Oktubre 2015 hanggang Pebrero 
ng kasalukuyang taon,  base sa datos ng Municipal Agriculture 
Office. 
 Nakapagsagawa ng libreng bakuna sa iba’t ibang barangay 
kabilang ang Saog, Ibayo, Nagbalon, Lias, Sta. Rosa II, Abangan Sur, 
Abangan Norte, Loma de Gato, Prenza I, Prenza II, Tabing-Ilog at 
Lambakin.
 Tuluy-tuloy naman ang libreng bakuna sa mga alagang aso 
at pusa ng mga Marilenyong nagsasadya sa Municipal Agriculture 
Office sa Bahay Pamahalaan sa Barangay Patubig. Bukas ang 
tanggapang ito mula Lunes hanggang Biyernes, alas-8 ng umaga 
hanggang alas-5 ng hapon.
 Nakatakda pang magsagawa ng libreng pagbabakuna sa 
iba’t-ibang barangay sa darating na buwan ng Marso hanggang 
Mayo.

 Ang mga payong binanggit ni Dr. Manluco ay batay sa 
Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007. Sa Section 11 
ng nasabing batas ay nakasaad ang mga sumusunod na kaukulang 
parusang kaakibat nito:
• 2, 000 pisong multa para sa mga may-alagang hindi 

ipinarehistro o pinabakunahan ang kanilang aso o pusa.
• 10, 000 pisong multa para sa may-alagang hindi papayag 

maobserbahan ang kanilang aso o pusa matapos itong 
makapangagat o makapangalmot ng tao.

• 25, 000 pisong multa para sa may-alagang tatangging 
tumulong sa naging biktima ng pangangagat o pangangalmot 
ng kanilang alaga.

• 500 pisong multa para sa may-alagang hindi tatalian ang 
kanilang aso o pusa kapag ito ay dinadala o ipinapasyal sa 
labas ng bahay o anumang pampublikong lugar.

Datos mula sa: www.paws.org.ph

 Payo ng beterinaryo at Municipal Agriculture Officer na si 
Dr. Shirley Manluco sa mga Marilenyong may alagang hayop:

Maging responsableng tagapag-alaga.

Iparehistro at pabakunahan taun-taon ang inyong alagang 
aso o pusa. Makatutulong din kung may talaan kayo ng lahat 
ng bakuna nito.

Bigyan ang alaga ng maayos at malinis na pagkain at tubig. 
Regular na isagawa ang pagpapaligo o paglilinis sa inyong 
alaga.

Huwag pabayaang nakagagala ang inyong alaga sa kalsada 
at mga pampublikong lugar. Bigyan sila ng maayos na 
tirahan.

Ipagbigay-alam agad sa awtoridad ang anumang insidente 
ng pangangagat o pangangalmot ng inyong alaga, at 
pumayag na ma-obserbahan ito kung kinakailangan.

Dumamay sa pagpapabakuna o pagpapagamot sa 
biktimang nakagat o nakalmot ng inyong alaga.
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 Bilang pagtugon sa isa 
sa 10 karapatan ng mga bata na: 
‘Makapagpahayag ng sariling 
pananaw’, isang Youth Forum 
ang inihanda ng BMCC, noong 
Nobyembre 19, 2015 sa Nicanor 
V. Guillermo Convention Center.
 Sa programang ito 
ay nabigyan ng pagkakataon 
ang 68 out-of-school youth 
sa Marilao, edad 18 pababa, 
na makapagtanong at 

makipagpalitan ng opinyon 
kay Mayor Tito hinggil sa mga 
programa ng pamahalaan na may 
kaugnayan sa pangangailangan 
ng mga kabataan.
 Dumalo rin sa forum 
ang mga pinuno ng tanggapan 
ng Pamahalaang Bayan upang 
agad na mabigyang-pansin ang 
mga opinyon at matugunan ang 
mga kahilingan ng mga batang 
nakiisa sa programa.

Children’s Month, ipinagdiwang sa Marilao
 Bilang pakikiisa sa 
National Children’s Month 
tuwing Nobyembre, at 
katunayan din ng pagtataguyod 
sa karapatan ng mga Batang 
Marilenyo, iba’t-ibang aktibidad 
ang inihanda ni Mayor Tito 
sa pangunguna ng Batang 
Marilenyo Coordinating Center 
(BMCC), Municipal Council 
for the Protection of Children 
(MCPC) at iba pang tanggapan 
sa Pamahalaang Bayan na may 
malaking kinalaman upang 
maisakatuparan ang hangaring 
maging isang child-friendly 
Municipality ang Marilao.

 Isa sa pinaka-tampok 
na bahagi ng pagdiriwang ng 
Children’s Month sa Marilao 
ngayong taon ay ang kauna-
unahang Gawad Galing Batang 
Marilenyo (GGBM)—ang okasyon 
kung saan nagbigay ng pagkilala 
ang lokal na pamahalaan sa mga 
Batang Marilenyo na nagpakita 
ng natatanging husay sa iba’t-
ibang larangan. Ginanap ito 
noong Nobyembre 20, 2015 sa 
Municipal Atrium.
 Kinilala bilang GGBM 
sa Larangan ng Sports si 
Lanz Adrian Ramirez mula sa 
Brgy. Abangan Sur habang 
pinarangalan naman bilang 
GGBM sa larangan ng Sining 
at Kultura si Gerald Von Ivan 
Robenta ng Brgy. Patubig.
 Tumanggap din ng 
special citation si Shelah Mae 
Paronable ng Bgy. Patubig 
sa larangan ng Paglilingkod 
Pampamayanan.
 Bukod sa mga Batang 

Marilenyo, binigyang-pagkilala 
rin ng Pamahalaang Bayan sa 
pangangasiwa ng MCPC ang 
mga pribadong kumpanya, 
samahan at indibidwal na 
nakapag-ambag ng suporta 
upang maisulong ang kapakanan 
at karapatan ng mga kabataan 
sa Marilao.  Kabilang sa 
mga kinilala ngayong taon ang 
Kids@Home Incorporated—
isang bahay-ampunan sa 
Brgy. Patubig, gayundin sina 
Kapitana Lourdes “Babes” 
San Andres ng Brgy. Loma de 
Gato—dahil sa mga scholarship 
grants na napagkaloob nito sa 
mga Batang Marilenyo, si 4th 
District Representative Linabelle 
Villarica at William Villarica—mga 
indibidwal na pawang walang-
sawang umaagapay sa lokal na 
pamahalaan upang maitaguyod 
ang pangangailangan ng 
mga kabataan sa iba’t-ibang 
larangan.

 Nagpakitang-gilas ang 
Day Care children ng Marilao 
sa 2015 Children’s Congress na 
isinagawa sa Municipal Atrium 
noong Nobyembre 3, 2015.
 Tinuklas ang 
kakayahan at husay ng mga 
Batang Marilenyo sa iba’t-
ibang larangan kabilang na 
ang Calisthenics, kung saan 
nagkampeon ang NorthVille 

IV-A Day Care Center (DCC); 
Poem Recitation, kung saan 
nagkampeon si AJ Moreno mula 
sa NorthVille IV-B DCC; Copy 
and Color Contest kung saan 
nag-kampeon si John Christian 
Garin ng Sta. Rosa I DCC at 
Vocal Solo kung saan tinanghal 
ding kampeon si Marchelle Chua 
ng Heritage 1 DCC.

 Nagtagisan ng husay 
sa pag-indak at pagkamalikhain 
ang 280 mga out-of-school 
youth na Batang Marilenyo 
mula sa 16 na Barangay, sa 
Batang Marilenyo Street-Dance 
Competition.  Ginanap ito 
noong Nobyembre 20, 2015 
sa Marilao Sports Complex sa 
Brgy. Poblacion II, kasabay ng 
ikatlong pagdiriwang ng Araw 
ng Batang Marilenyo, sa ilalim ng 
temang: “Maliit man sa paningin, 
mahalaga pa rin, munti man ang 
tinig, naririnig din.”

 Tinanghal na kampeon 
sa kompetisyon ang Barangay 
Lambakin, habang nasungkit 
naman ng Barangay Lias 
ang ikalawang pwesto, at ng 
Barangay Saog ang ikatlo.
 Ayon sa mga Batang 
Marilenyong lumahok, hindi lang 
ang talento sa pagsayaw ang 
nahasa sa kanila sa pamamagitan 
ng kompetisyon kundi maging 
ang kanilang tiwala sa sarili, 
disiplina at wastong pakikitungo 
sa kapwa nila kabataan.

Mga natatanging Batang Marilenyo, kinilala sa GGBM

Children’s Congress 2015

Boses ng Kabataan, pinahayag sa Children’s Forum

Barangay Lambakin, kampeon sa  Batang Marilenyo Street Dance 
Competition



  Pinaigting ng Bureau 
of Jail Management and 
Penology (BJMP) Marilao at 
ng lokal na pamahalaan ang 
pagbibigay-pansin sa mga 
Marilenyong nasa piitan kasabay 
ng pagdiriwang sa National 
Correctional Consciousness 
Week (NaCoCoW), noong 
Oktubre 26-31, 2015.
 Pinasimulan ang 
pagdiriwang ng isang misa na 
inihandog ng mga inmate at 
kawani sa pamamagitan ng 
Parokya ni San Miguel Arkanghel, 
Commission on Social Actions 
Marilao at Innerwheel Marilao, 
noong Oktubre 26, 2015 
Sinundan naman ito ng isang 
motorcade na nilahukan ng mga 
kawani ng BJMP at Bureau of 
Fire Protection Marilao. Mayroon 
ding mga pribadong motorista 
na nakipagkaisa.
 Tinutukan naman ang 
kalusugan ng mga bilanggo sa 
isang Dental at Medical Mission 
na isinagawa noong Oktubre 
27, 2015. Pinangunahan ni Dr. 

Josephine Santiago at mga 
kawani ng Marilao Rural Health 
Unit sa Poblacion ang libreng 
medical at dental check-up para 
sa mga preso.
 Pagpapahalaga naman 
sa pamilya at pagiging maka-
Diyos ang itinuro sa mga 
preso ng mga kinatawan mula 
sa Municipal Social Welfare 
and Development Office sa 
pamamagitan ng poster making 
contest at pag-aaral ng Biblia na 
pinangunahan ng isang pastor.
 Binigyan din sila ng 
pagkakataong kumonsulta sa 
isang pampublikong abogado 
mula sa Public Attorney’s Office 
na si Atty. Mel Mercado noong 
Oktubre 29, kung saan libre 
nilang naidulog ang mga usapin 
hinggil sa kanilang kinahaharap 
na kaso.
 Pansamantala ding 
naibsan ang kanilang 
kalungkutan at pangungulila 
sa loob ng kulungan sa 
pamamagitan ng parlor games 
at dance and singing contest 
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 Simula Oktubre 
2015 hanggang Pebrero 2016, 
aabot sa 1, 800 alkansya ang 
naipamahagi sa mga Batang 
Marilenyo ng Municipal 
Cooperative Development 
Council (MCDC) katuwang 
ang Municipal Cooperative 
Development Office. 
 Kabilang sa mga 
nabigyan ng alkansya ay ang ilan 
sa mga mag-aaral ng Tabing-Ilog 
Elementary School, Heritage 
Homes Elementary School, 
Abangan Norte Elementary 
School, Abangan Sur Elementary 
School, Assemblywoman 
Felecita G. Bernardino Memorial 
Trade School, Prenza National 
High School, Nazarenus College 
Foundation at Sta. Faustina 
Academy.
 Ayon kay Municipal 

Cooperative Development 
Officer Jon Louie Santiago, “Nais 
natin na maging tulay ang MCDC 
upang maisabuhay ng mga 
bata ang kagandahang-asal na 
pagiging masinop na itinuturo 
sa kanila sa paaralan. Hangad 
din natin na sa murang edad 
ay maging pamilyar ang mga 
bata sa kabutihang maidudulot 
sa kanila ng kooperatiba dahil 
ang plano talaga natin kapag 
napuno na ang mga alkansya 
ay mailagak ang impok nila sa 
pinakamalapit na kooperatiba 
upang sa kanilang paglaki, ay 
maging miyembro sila nito”.
   Masayang-masaya naman 
ang mga batang nabigyan ng 
alkansya at anila, mas gaganahan 
silang simulan ang pag-iimpok 
dahil mayroon nang paunang 
laman ang mga ito.

 Bagaman maituturing 
nang mahuhusay ang 40 mga 
Batang Marilenyo na bumubuo 
sa Marilao Community Youth 
Band, hindi tumitigil ang 
Marilao Tourism Council sa pag-
agapay upang sila ay patuloy 
na maturuan at mahasa sa 
pagtugtog ng iba’t-ibang brass 
instruments.
 Katunayan nito ang 
patuloy na libreng pagsasanay 
ng mga miyembro ng banda 
tuwing araw ng sabado at linggo 
sa ilalim ng pagtuturo ni Maestro 
Michael Jacinto.
 Sa loob ng 3 taon mula 
nang maitatag ang banda noong 
Nobyembre 2013, ilang beses 
na ring nakatugtog sa iba’t 
ibang mahahalagang okasyon 
sa Pamahalaang Bayan ang 
Youth Band. Kabilang sa mga 
okasyong ito ang selebrasyon 

ng Anibersaryo ng Kalayaan 
ng Pilipinas tuwing ika-12 ng 
Hunyo, Rizal Day tuwing ika-30 
ng Disyembre, at sa seremonya 
ng pagpapailaw ng Punong 
Pamasko noong 2015.
 Ayon kay Tourism 
Action Officer Ricky Manalo, 
malaking bagay ang suporta 
ng Pamahalaang Bayan sa 
pangunguna ni Mayor Tito 
upang maisakatuparan ang pag-
organisa ng Youth Band.
 “Hangad ng Tourism 
Council na higit pang maging 
mahusay at mahasa  ang 
talento ng mga miyembro 
ng Marilao Community Youth 
Band, makumpleto ang kanilang 
instrumento at patuloy silang 
maging bahagi ng pag-unlad ng 
sektor ng turismo sa Marilao”, 
wika pa ni Manalo.

BATANG MARILENYO

Marilao Community Youth Band,
patuloy ang pagsasanay upang lalong humusay

Mga Batang Marilenyo, 
tinuruang mag-impok

Kapakanan ng mga preso, binigyang-pansin sa NaCoCoW

na inihanda ng BJMP Marilao sa 
ika-lima at ika-anim na araw ng 
NaCoCoW. Bumisita rin si Mayor 
Tito upang kumustahin ang mga 
preso at mamahagi ng munting 
regalo tulad ng hygiene kit na 
naglalaman ng toiletries at mga 
damit.
 Ayon sa pamunuan 
ng BJMP, malaking tulong ang 
binigay na suporta ng lokal na 

pamahalaan upang maging 
makabuluhan ang pagdiriwang 
ng NaCoCoW ngayong taon. 
Sa pamamagitan aniya ng mga 
naisakatuparang programa, 
higit na naipadama sa mga 
Marilenyong nasa piitan ang 
maayos na pagkalinga na 
nakapagbigay-pag-asa sa 
pagbabagong-buhay ng mga 
preso.
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 Matapos ang National 
Correctional Consciousness 
Week (NaCoCoW), pinatunayan 
ng Bureau of Jail Management 
and Penology Marilao na hindi 
lamang sa loob ng isang linggo 
nila isinasagawa ang pagbibigay-
halaga sa kapakanan ng mga 
bilanggo at makataong pag-
trato sa mga ito.
 Katuwang ang Mario F. 
Santiago (MFS) Livelihood and 
Skills Training Center, pinag-aral 
nila ang 70 Marilenyong nasa 
piitan ng massage therapy sa 
ilalim ng pagtuturo ng kinatawan 

mula sa Technical Education and 
Skills Development Authority 
(TESDA).
 Isinagawa ang pag-
aaral sa Marilao Jail sa loob ng 
120 oras mula Disyembre 2015 
hanggang Enero 2016.
 Binigyan ng training 
ang mga nakapiit upang 
maging makabuluhan ang 
ginugugol nilang oras habang 
nasa kulungan at upang 
magkaroon din sila ng sariling 
mapagkakakitaan sakaling 
matapos na ang kanilang 
sintensya.

   Isang komprehensibong 
Traffic Management Plan ang 
ibinigay ng Metropolitan Manila 
Development Authority (MMDA) 
sa Pamahalaang Bayan ng 
Marilao, bilang pagtugon sa 
lumalalang lagay ng daloy ng 
trapiko sa iba’t-ibang panig ng 
bayan, partikular ang provincial 
road mula sa Barangay Tabing-
Ilog patungong Lungsod ng San 
Jose del Monte. 
 Ayon kay Reymond 
Santos, Officer-in-Charge 
ng Task Force Marilenyo 
Disiplinado, malaking tulong 
ang Traffic Management Plan na 
ginawa ng MMDA dahil base ito 
sa sistematiko at siyentipikong 
pag-aaral hinggil sa kalagayan 
ng trapiko sa ating lugar.
 Kabilang sa pag-aaral 
na ito ang aktuwal na sukat ng 
mga kalsada, bilang ng mga 
mananakay at bumibiyaheng 
sasakyan at mga umiiral na 
ordinansa at batas trapiko sa 
bayan ng Marilao. 
 Mula sa mga resulta ng 
pag-aaral ay nakapaghain ang 
MMDA ng mga hakbang upang 
masolusyunan ang problema ng 
Marilao sa trapik. Pangunahin 
rito ang pagpapaluwag sa mga 
kalsada sa pamamagitan ng 
clearing operations sa mga 
pangunahing lansangan at 
suhestiyon sa pag-amyenda sa 

ilang batas-trapiko sa Marilao. 
 Magkakatuwang na 
sinimulang isagawa ng Task 
Force Marilenyo Disiplinado, 
Traffic Management Office at 
PNP Marilao ang pagpapatupad 
sa ilan sa mga suhestiyong 
inihain ng MMDA noong Pebrero 
17, 2016, kung saan inabisuhan 
ang mga side-walk vendors na 
lumalampas sa karampatang 
distansya sa kalsada. Gayundin 
ay isinagawa nila ang mas 
pinaigting na paninita at paghuli 
sa mga biyaherong nakalalabag 
sa mga batas trapiko.
 Ayon sa awtoridad, 
simula pa lamang ang mga 
hakbang na ito upang maresolba 
ang problema ng Marilao sa 
trapik, bilang paghahanda na 
rin sa 2017 World Apostolic 
Congress on Mercy (WACOM).
 Kasalukuyan pa ring 
pinag-aaralan ng Pamahalaang 
Bayan kung alin-alin sa mga 
plano at suhestiyong  ibinigay 
ng MMDA ang magiging 
kapaki-pakinabang sa ating 
Bayan. Inaantay rin ang ganap 
na pagsasabatas nito  sa 
pamamagitan ng Sangguniang 
Bayan, upang agad nang 
maaprubahan ang pondo para 
sa malawakang pagpapatupad 
ng nasabing Traffic Management 
Plan.

 Hindi bababa sa 24 
na namamasadang kolorum na 
tricycle ang nahuli sa Marilao 
mula Enero hanggang Pebrero 
ng kasalukuyang taon.
 Kaugnay nito, isang 
malawakang operasyon kontra-
kolorum at mga over-loaded 
na bumabiyaheng tricycle 
ang isinagawa ng Task Force 
Marilenyo Disiplinado, Traffic 
Management Office at Marilao 
PNP noong Enero 28, 2016.
 Ayon kay Roving 
Inspector Arnel Vechavez ng 
Marilao Traffic Management 
Office, isinagawa nila ang 
operasyon bilang pagtugon sa 
nadaragdagang reklamo ng mga 
lehitimong miyembro ng TODA 
(Tricycle Operators and Drivers’ 
Association), gayundin ng mga 
mananakay. Naging kapansin-
pansin kasi aniya ang pagdami 
ng mga drayber na namamasada 
nang walang prangkisa at 
rehistro, idagdag pa riyan ang 
iba pang paglabag ng mga ito, 
tulad ng overloading.
 Bawat nahuhuli ay 
pinapatawan ng parusang pag-
impound ng tricycle o pag-
kumpiska ng lisensya at rehistro 
o plaka ng motor. Alinsunod 
ito sa Republic Act 4163 at 
Municipal Ordinance 644 o ang 

Revised Tricycle Code of the 
Municipality of Marilao.
 Payo ni SPO2 Ronald 
Francisco, Traffic Supervisor ng 
Marilao PNP, kailangang tiyakin 
ng mga namamasada ng tricycle 
na kumpleto ang kanilang mga 
dokumento tulad ng prangkisa at 
lisensya upang makabiyahe nang 
legal. Payo naman niya sa mga 
mananakay, “Huwag po nating 
tangkilikin ang mga tricycle na 
walang kinabibilangang TODA—
ito yung mga tricycle na walang 
body number at lisensya na 
mag-operate, nang sa gayon ay 
huwag na pong malagay ang 
inyong kapakanan sa alanganin 
sa oras na maaksidente ang  
kolorum na tricycle na inyong 
sinasakyan.”
 Sa ngayon ay tuluy-
tuloy pa din ang pagpapaigting 
ng grupo sa pagpapatupad 
ng batas kontra kolorum at iba 
pang paglabag sa batas trapiko.
 Para naman sa mga 
nagmamay-ari ng pampasadang 
tricycle at wala pang prangkisa, 
makipag-zugnayan sa Traffic 
Regulatory Unit sa tanggapan ng 
Business Permit and Licensing 
Office sa Bahay Pamahalaan, 
upang makasunod sa kaukulang 
batas hinggil sa wastong  
pagbiyahe at pamamasada.
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Traffic Management Plan ng MMDA, 
pinagkaloob na sa Marilao

Pagsupil sa mga kolorum na tricycle, pinaigting 

Skills Training para sa mas mabilis na pagbabagong-buhay ng mga preso
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Traffic Management Plan ng MMDA, 
pinagkaloob na sa Marilao
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LANZ ADRIAN RAMIREZ
BRGY. ABANGAN SUR

LARANGAN NG SPORTS
GAWAD GALING BATANG MARILENYO 2015

GERALD VON IVAN ROBENTA
BRGY. PATUBIG

LARANGAN NG SINING AT KULTURA
GAWAD GALING BATANG MARILENYO 2015




