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EDITORYAL
DROGA: BAGONG KANSER

NG LIPUNAN,
ATING LABANAN

 Naging talamak na ang krimen sa ating bansa, 
palagi tayong nakaririnig ng hindi magagandang balita 
mula sa radyo, telebisyon o di kaya nama’y nababasa 
natin sa mga pahayagan at internet. Pangunahing dahilan 
sa paggawa ng mga krimeng ito ay ang droga. Kasabay 
nang mabilis na paglobo ng krimen ay ang pagdami din ng 
nahuhuli na gumagamit at nagtutulak ng ipinagbabawal 
na gamot.

 Ayon sa United Nations World Drug report, 
ang Pilipinas ang mayroong pinakamataas na naitalang 
gumagamit ng methamphetamine hydrochloride o shabu 
sa East Asia. Gayundin, 2.1 porsyento ng mga Pilipino na 
ang edad 16-64 ang gumagamit nito. Ang mga ganitong 
bagay ay tila naghahatid na din ng takot sa mga Pilipino 
kung saan kasalukuyan pa rin itong isinasagawa. Nariyan 
na ipinapasok ang droga sa pamamagitan ng mga  
*drug mules galing sa ibang bansa. Umaabot na rin sa 
punto na kinakailangan na nilang umupa ng bahay sa 
mga eksklusibo at mayayamang village upang doon 
gumawa ng shabu nang hindi maging kahina-hinala. Sa 
ngayon,  mismong sa National Bilibid Prison (NBP) ay 
mayroong kalakalan ng shabu. Kasabay ng pag-upo ni 
Pangulong Rodrigo Duterte ay mas pinalakas ang pwersa 
kontra-droga. Tinatayang aabot na sa mahigit 65, 000 
na gumagamit at nagtutulak ng droga ang sumuko sa 
kapulisan. 

 Kamakailan lamang ay nagsagawa na ng buy 
bust operation ang Marilao PNP at nakahuli ng mga 
gumagamit ng droga. Kaugnay nito ay pinaigting ang 
pagbabantay ng seguridad sa bayan ng Marilao, inilunsad 
na rin ang “Oplan Tokhang” na hango sa salitang Cebuano 
na Toktok-Hangyo o ang ibig sabihin ay katok at pakiusap. 
Sa pamamagitan nito ay nagbabahay-bahay ang mga 
pulis para magbigay ng babala sa hinihinalang drug users 
at pushers.

 Sa kampanyang ito kontra-droga ay nagkaroon 
na ng mga pagpupulong na pinangunahan ni Mayor 
Tito Santiago katuwang ang mga volunteer reservists. 
Gayundin dahil sa paglobo ng bilang ng mga nahuhuli sa 
iba’t-ibang kadahilanan ay nakipag-ugnayan na ang bayan 
ng Marilao sa ibat-ibang lokal at nasyonal na tanggapan 
at kanilang ipinabatid ang kalagayan ng mga preso sa 
Bureau of Jail Management and Penology, Marilao.

 Hindi na dapat balewalain ang problemang ito, 
paigtingin ang kampanya laban sa ilegal na droga. Ang 
agarang paglutas dito ang hinihintay ng bawat Pilipino. 
Hindi lang ang mga lokal na opisyal at ilang naka-upo ang 
labang ito. Lahat tayo na nagmamalasakit sa katiwasayan 
at kapayapaan ng ating lipunan at bansa ay kailangang 
makiisa sa kanila. Panahon na upang masugpo ang 
galamay ng mga salot na sa kasalukuyan ay sumisira sa 
buhay ng mga kabataan, mga pamilya at moralidad ng 
ating lipunan.

*Drug mules - a person who transports illegal drugs

Mensahe ni
 Mayor
  Tito 

 Hindi biro ang maging ama sa mahigit 225 libong 
Marilenyo. Bagaman isang maliit na bayan ang Marilao, 
hindi ito exempted sa mga posibleng balakid at suliranin 
na kinakaharap ng mga bayan.

 Marahil ay isa sa mga salik kung bakit nagiging 
mas madali para sa atin na kaharapin ang anumang 
suliranin habang patuloy tayong sumusulong ay ang 
matatag na pundasyong ipinamana sa atin ng nakaraang 
pamunuan sa ilalim ni Mayor Peping Guillermo. 

 Ang pagkakaisa ng mga sangay ng lehislatura 
sa pangunguna ni Vice Mayor Henry Lutao at mga ka-
sangguni at ng sangay ng ehekutibo sa pangunguna ng 
inyong lingkod ang isa sa mga sikreto natin sa pagharap 
sa mga hamon ng panahon.

 Nakakataba ng puso na isiping bukod sa 
nagbubunga ang lahat ng ating mga pagsusumikap, 
napapansin na din ito hanggang sa pambansang lebel. 
Pang-anim na pwesto ang Marilao sa Top 10 Richest 
Municipalities sa buong bansa, ayon sa Commission on 
Audit samantalang nasungkit naman natin ang ika-15 
pwesto sa Most Competitive Municipalities ng National 
Competitiveness Council.

 Kamakailan ay binisita tayo ng mga hurado mula 
sa National Literacy Coordinating Council upang i-validate 
ang mga ulat na ating isinumite sa National Literacy 
Awards 2016 kung saan kinikilala ang mga natatanging 
ambag ng pamahalaang bayan para sa literacy.
 
 Samantala, ang ating bayan naman ay napabilang 
sa Top 5 National Finalists sa Civil Service Commission 
Pag-asa Awards kung saan kinilala tayo dahil sa mga 
programa at inobasyon na direktang nakatutulong sa 
mamamayan. Nauna rito ay kinilala na ang bayan ng 
Marilao bilang regional winner sa nasabing parangal kung 
kaya’t napabilang tayo sa top 10.
  
 Hindi man natin masungkit ang pinakamataas 
na pwesto ay malaking karangalan na para sa atin 
ang mapasama sa mga finalists sa pambansang lebel. 
Bukod sa pagkakataong makilala ang ating maliit na 
bayan, ang mga pagkilala at parangal na tulad ng mga 
ito ay kumpirmasyon na nasa tamang landas ang ating 
pamamahala. Ang mga tropeo at plake ay hindi lamang 
palamuti sa estante kundi mga tagapag-paalala at 
inspirasyon upang patuloy tayong magsumikap na 
makapaghatid ng totoong serbisyo para sa mga Marilenyo.
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 Nagdaos ang 
Divine Mercy Shrine Multi-
Purpose Cooperative—ang 
pinakamalaking kooperatiba 
sa Marilao, ng ika-20 taon na 
General Assembly. Dinaluhan 
ng halos isang-libong kasapi 
ang pagtitipon na isinagawa sa 
Prenza National High School 
Covered Court noong Marso.
 Ang Divine Mercy 
Shrine Coop ay may halos 
kabuuang 200 milyong ari-arian 
na ipinagmamalaki na nagmula 
sa mahigit 4 na libong kasaping 
residente at mga entreprenyur 
sa Marilao at mga kalapit 
bayan. Patuloy na kinilala ang 
kooperatiba sa buong lalawigan 
bilang “Most Outstanding 
Cooperative” at “Trailblazing 
Award” dahil sa patuloy na 
paglago ng koop at paglaki ng 
miyembro nito. 

 Sa naging mensahe 
ni Tirso Buenaventura na 
kasalukuyang Tagapangulo ng 
koop at siya ring tagapangulo 
ng Marilao Cooperative 
Development Council, malaki 
ang kakayahan ng kooperatiba 
na makapagbigay ng kapaki-
pakinabang na benepisyo sa 
mga mamamayan. Ang mga 
makabuluhang produkto at 
serbisyo ng koop ay tumutulong 
upang umangat ang antas 
ng pamumuhay ng mga 
mamamayan.  
 Isa lamang ang 
Divine Mercy Shrine Multi-
Purpose Cooperative sa 24 na 
kooperatibang nagdaos ng 
General Assembly sa Marilao 
noong buwan ng Marso at 
patuloy na ginagabayan 
ng Municipal Cooperative 
Development Office.

Pinakamalaking koop sa Marilao, nagdaos ng 20th general assembly

 Muling nagkaloob 
ang Municipal Cooperative 
Development Office ng computer 
set sa mga kooperatiba upang 
maisakatuparan ang hangarin ng 
pamahalaang bayan na maging 
computerized ang operasyon ng 
lahat ng kooperatiba sa Marilao.
 Ipinagkaloob ang 
computer set sa Tabing-Ilog 
Rural Waterworks Cooperative 
and Allied Services na siyang 
nagsusuplay ng tubig sa mga 

residente ng Tabing-Ilog at 
Elrod Service Cooperative na 
isang manpower agency na 
nagbibigay serbisyo sa iba’t-
ibang kompanya sa ating bayan. 
 Ninanais din ng 
pamahalaang bayan na 
masuportahan ang mga koop 
sa paggamit ng accounting, 
inventory at iba pang computer 
system na mahalagang gawain 
para sa pagpapabilis ng 
transaksyon sa mga kasapi.

Computer sets, ipinagkaloob sa mga kooperatiba

Government Appropriations and Accounting Management System

Business Permit and License Tax Administration System

Treasury Operation and Income Monitoring System

Public Transport Management System

Personnel Management Information and Payroll System

 Inumpisahan na ang upgrade ng computerized systems at 
mga hardware na ginagamit ng pamahalaang bayan sa transaksyon 
sa mga serbisyo. Ito ay sa ilalim ng programa na makasunod sa 
modernong teknolohiya para mapabilis ang serbisyong ibinibigay 
sa mga mamamayan.
 Sa nilagdaang kasunduan noong Abril 5, 2016 sa 
pagitan ng Pamahalaang Bayan at ng Systems & Plan Integrator 
Development Corporation (SPIDC) na siyang systems provider, 

isasagawa ang pag-upgrade ng kasalukuyang computerized system 
at pagdaragdag ng adisyunal na system. Mahigit 7 milyong piso ang 
halaga na gugugulin upang maisakatuparan ang pagpapatupad 
ng proyekto. Nakapaloob sa kasunduan na isasaayos ng SPIDC 
ang government application systems, instalasyon ng hardware 
at software component, technical training at configuration. Sa 
kasalukuyan mayroong 5 na government application systems ang 
ginagamit ng pamahalaang bayan, ito ay ang:

Pinabilis, episyenteng transaksyon, maaasahan sa upgrade ng computerized systems

 Ayon kay Municipal Information Technology Officer Karen 
Vicente, nasa unang yugto pa lamang ng upgrade ang sinisimulan 
sa proyekto ngunit napakalaking tulong aniya ang maibibigay nito 

sa bawat transaksyon ng pamahalaang bayan at mapabibilis ang 
bawat proseso ng halos lahat ng serbisyo ng bawat tanggapan. Susi 
din ito ng pagtaas ng koleksyon at kita ng pamahalaang bayan.
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 Tatanggap ang halos 
7,000 senior citizens sa Marilao 
ng PhilHealth member data 
record (MDR). Nauna nang 
ibinigay ang PhilHealth MDR 
sa isinagawang malawakang 
pamamahagi noong Agosto 
2016 sa Marilao Convention 
Center.
 Ang PhilHealth MDR 
ay ipinamahagi ng PhilHealth 
–Bulacan sa tulong ng Office 
for Senior Citizens Affairs. 
Nagtulong ang PhilHealth 
at ang lokal na pamahalaan 
upang ang bawat senior citizen 
na lehitimong Marilenyo ay 
mapadali ang pagkuha nito.  
 Sa ilalim ng Republic 
Act 10645, ang lahat ng Pilipino, 

na may edad 60 pataas ay 
kinakailangang mairehistro sa 
PhilHealth. Bilang pagtupad ng 
lokal na pamahalaan, regular 
na isinasagawa ng OSCA na 
maiparehistro ang bawat senior 
citizen sa PhilHealth. “Malaking 
tulong ito para sa aming mga 
senior citizen dahil kami ay 
masasakitin na” pahayag ng 
isa sa mga tumanggap ng 
PhilHealth MDR.  
 Kaugnay nito, patuloy 
din ang pagbibigay ng cash 
allowance sa mga kwalipikadong 
senior citizen kada kwarter na 
nanggagaling sa nasyonal na 
pamahalaan sa pamamagitan 
ng Municipal Social Welfare and 
Development Office.

Mahigit 7,000 senior citizens, tatanggap ng PhilHealth MDR

 Produktibo pa ring 
namumuhay araw-araw ang 
mga senior citizen sa Marilao. 
Isa na dito si Erlinda Macaraeg 
mula Loma de Gato, na kahit 
sa kaniyang edad na 66 ay 
hindi naging hadlang ang 
kaniyang pagtanda at kung 
saan karaniwang inihahalintulad 
ng pagbagal sa kilos sa mga 
nakagawiang gawain.
 Ayon kay Mariano 
Ocampo, Presidente ng 
Federation of Senior Citizen 
in Marilao (FESCIMA), si Lola 
Perpetua ay aktibong kasapi ng 
samahan na may hanapbuhay 
at kumikita ng 500 piso kada 
linggo. “Ang samahan ng senior 
citizens sa Loma de Gato ay 
mayroong 3300 kasapi na,” 
pahayag ni Lola Erlinda.
 Kahit na mabagal na 
sa pagkilos, si Lola Erlinda ay 
patuloy pa rin sa pagbabahagi 
sa kaniyang kapwa kasamahan 
kung bakit naipagpapatuloy 

pa rin niya ang kaniyang 
hanapbuhay at ang mga sikreto 
nito.
 Para sa mga senior 
citizen na kasapi ng FESCIMA, 
sila ay nagpapasalamat 
sa pamahalaang bayan ng 
Marilao sa pagbibigay suporta 
sa kanilang proyektong 
pangkabuhayan at patuloy na 
umaasang magtuloy-tuloy at 
madagdagan ang ganitong 
programa upang kahit sa 
kanilang pagtanda ay maging 
produktibo pa rin sila. 
 Ang proyektong 
pangkabuhayan na ito ay isa 
lamang sa mga programa 
upang masuportahan ang 
mga entreprenyur upang 
maiangat ang antas ng kanilang 
pamumuhay. Karagdagan 
sa proyektong ito ang 
pangkabuhayan program at ang 
livelihood trainings na ibinibigay 
ng pamahalaang bayan para sa 
mga Marilenyo.

Produktibong hanapbuhay para sa mga senior citizen

 Bumida sa isinagawang Santa Cruzan 2016 ang mga senior 
citizen mula sa iba’t-ibang barangay na inorganisa ng St. Michael 
the Archangel Parish at ng Office for Senior Citizens Affairs noong 
Mayo 27, 2016.
 Suot ang magagarang kasuotan na karamihan ay filipiniana 
terno, 50 senior citizens mula sa ibat-ibang barangay ang pumarada 
simula sa kahabaan ng simbahan ng St. Michael the Archangel Parish 
patungo sa mga pangunahing kalsada ng Barangay Poblacion 1 at 
Poblacion 2.
 Ayon naman sa Office for Senior Citizens Affairs, katangi-
tangi ang Santa Cruzan 2016 dahil sa layunin ng nag-organisa na 
maipagpatuloy ang tradisyong Pilipino. Gayundin, idinagdag din na 
marapat lamang na mabigyan pagkilala at maipakita ang pagiging 
aktibo sa lipunan ng mga nakatatanda.

Senior citizens, bumida sa Santa Cruzan 2016
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Araw ng MarilaoAraw ng Marilao
MISA NG PASASALAMAT

ABRIL 21, 2016 | MARILAO MUNICIPAL HALL

HALAMANG DILAW FESTIVAL
ABRIL 18-21, 2016 | KABAYANAN NG MARILAO

GABI NG TALENTO AT SAYA
ABRIL 21, 2016 | MARILAO TOWN PLAZA

RYAN RICHARD TAMONDONG
EURO POP CONTEST 2015

GRAND PRIX WINNER
BERLIN, GERMANY

RACHEL PEGASON
WCOPA

DIVISION CHAMPION

MARILAO COMMUNITY YOUTH BAND PARADE
LIBRENG PA-ZUMBA NI UNANG-

GINANG LUMEN SANTIAGO

MAGARBO AT MAKULAY NA KABAHAYAN
SA BARANGAY POBLACION AT NAGBALON

NITROUS IMAGE CREW

BALITA
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 Kinilala ni Mayor Tito Santiago si Carmen Caisino 
sa kaniyang 25 taong paglilingkod at dedikasyon sa serbisyo 
bilang Day Care Teacher sa Barangay Lias noong Hunyo 6, 
2016 sa Marilao Municipal Atrium. Ang pagkilala ay bahagi ng 
pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan para sa natatanging 
kontribusyon ng kababaihan sa bayan ng Marilao. 

 Itinanghal na kampeon ang grupo ng Barangay Loma 
de Gato sa katatapos na Zumbalympics noong Marso 28, 2016 sa 
Marilao Municipal Atrium na nilahukan ng 7 barangay sa Marilao. 

 Idinaos sa bayan ng Marilao ang pagdiriwang ng 
National Solo-Parents Day noong Abril 30, 2016 sa Nicanor 
Guillermo Convention Center. Sa tema na “Tamang Kalinga sa 
Bata, Tungo sa Maunlad na Bansa” ipinaliwanag ni DSWD Region 
3 Director Gemma Gabuya sa mga dumalo ang gampanin ng 
mga solo-parent sa lipunan. 

Bagong ngiti sa mga benepisyaryo 
ng libreng bingot operation

Day Care centers, teachers, pasado
sa isinagawang accreditation ng DSWD

 Bagong ngiti ang 
sumilay sa mga sumailalim ng  
libreng operasyon para sa may 
bingot, cleft-lip palate at may 
pingkaw na paa sa magkahiwalay 
na aktibidad noong Marso 23, 
2016 at Hulyo 19, 2016.
 Sa tulong ng 
CranioFacial Foundation of the 
Philippines, Inc. at Philippine 
Band of Mercy, 46 na Marilenyo 
na pumasa sa inisyal na screening 
ang naging mga benepisyaryo 
ng libreng operasyon na 
isinagawa sa Baliuag District 
Hospital.

 Ang programa ay 
suportado ng Municipal Social 
Welfare and Development Office 
(MSWDO) bilang bahagi ng 
pagdiriwang ng 38th National 
Disability Prevention and 
Rehabilitation Week ngayong 
Hulyo 2016.
 Binigyan prayoridad 
ngayong taon ng samahan ng 
Person With Disability sa Marilao 
na magkaroon ng karapatan 
ang may kapansanan upang 
magkaroon ng magandang 
oportunidad ang bawat isa sa 
kabila ng kanilang kapansanan.

 Pasado ang 26 Day Care 
Teachers at 26 Day Care Centers 
ng Marilao sa isinagawang 
accreditation ng Department of 
Social Welfare and Development 
Office (DSWD), Region III. 
 Kinakailangan na 
kwalipikado ang mga day care 
teachers na magta-trabaho 
sa mga day care centers sa 
kadahilanang hawak nila ang 
pinakamalaking responsibilidad 
na magturo sa mga batang 
edad tatlo hanggang lima na 
tinuturing na pinakamahalagang 
taon sa buhay ng tao para sa 

kanyang mental at psychological 
development. 
 Sa kagustuhan na mas 
mapagbuti ng pamahalaang 
bayan na mabigyan ng 
magandang serbisyo at 
mabantayan ang kapakanan ng 
mga day care teachers. Magiging 
daan din ang accreditation upang 
mapanatili ang seguridad sa 
trabaho ng mga kwalipikadong 
daycare teachers. Ang regular 
na assessment ay makatutulong 
na mapabuti ang pagbibigay ng 
dekalidad na serbisyo sa mga 
day care centers ng Marilao.
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Mga Marilenyong nagsanay sa skills training ng ikalawang semestre, sabayang nagsipagtapos 

nagsipagtapos

Mga tricycle driver, tinuruan mag-welding
Mga Residente ng NorthVille IV, 
nagsanay ng carpentry skills

Marilao, pasok sa top 10 richest
municipalities sa buong bansa

 Tumaas ang bilang 
ng bagong negosyo ngayong 
taon dahil sa mas pinadali 
ang proseso ng pagkuha ng 
business permit sa ilalim ng mas 
episyenteng BOSS o Business 
One-Stop-Shop. 
 Tinatayang aabot sa 
455 ang bilang ng mga bagong 
negosyo mula Enero 2016 
hanggang Agosto 2016. Noong 
nakaraang 2015 ay umabot sa 

P 179,603,907 ang koleksyon 
ng buwis sa negosyo kaya 
inaasahang tataas pa ito 
ngayong 2016.
 Ang pagtaas ng antas 
ng kalidad ng pamamahala ay 
nagresulta sa patuloy na pagdami 
ng mga negosyo. Sinasalamin 
nito ang tiwala ng mga 
namumuhunan at pag-usbong 
ng mga establisyementong higit 
na nagpapasigla sa ekonomiya.

Bilang ng bagong negosyo sa Marilao, patuloy na tumataas

source: 2014 Commission on Audit Annual Financial Report Local Government
http://www.coa.gov.ph/index.php/reports/annual-financial-report

 Handa na at maaari 
nang sumabak ang mga 
Marilenyo na sumailalim sa 
libreng skills training ng MFS 
Training Center. Matapos ang 2 
buwan ng kanilang pagsasanay 
ay sabay-sabay na nagtapos 
ang 130 na mga Marilenyong 
benepisyaryo ng nasabing 
programa noong Mayo 31, 
2016 sa Bahay Pamahalaan ng 

Marilao.  
 Sila ay kumuha ng 
training sa Shielded Metal 
Arc Welding, Bread and 
Pastry, Housekeeping at Food 
Beverages kung saan nagmula 
sa TESDA ang mga trainers. 
Bilang panimula ay binigyan sila 
ng starter kits na magagamit 
nilang panghanapbuhay mula sa 
dagdag kasanayan na natutunan.

 Sumailalim noong  
Marso 12, 2016 ang 35 mga 
miyembro ng FEMATODA sa 
Shielded Metal Arc Welding 
sa pangunguna ng Business 
Permit and Licensing Office at 
pakikipagtulungan ng Municipal 
Cooperative Development 
Office.
 Isang tulong ang 

kasanayang  ito sa mga 
Marilenyong driver sapagka’t 
maaari nila itong maging dagdag 
kabuhayan at pagkakakitaan. Sa 
pamamagitan din ng kaalamang 
ito ay mas makatitipid sila sa 
pagpapagawa ng kanilang 
sariling tricycle dahil maaari 
na nila itong gawin sa kanilang 
sariling tahanan.

 May 35 mga Marilenyo 
mula sa NorthVille IV, barangay 
Lambakin ang nabigyan ng 
libreng pagsasanay sa ilalim ng 
carpentry skills training noong 
Marso 18, 2016. Sa pangunguna 
ng National Housing Authority 
katuwang ang Pamahalaang 
Bayan ng Marilao at Mario F. 
Santiago Training Center ay 

naisakatuparan ang nasabing 
programa.
 Sa ngayon ay handa 
na nilang gamitin ang mga 
dagdag kaalaman na natutunan 
sa nasabing programa, habang 
tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay 
ng mga libreng trainings sa mga 
Marilenyo sa tulong ng lokal at 
nasyonal na mga tanggapan.

 Pasok ang bayan ng Marilao sa 
pinakamayamang munisipalidad sa buong 
bansa ayon sa Commission on Audit (COA).
 Sa inilabas na datos ng COA para 
sa taong 2014, nasa ikaanim ang Marilao sa 
listahan na pinakamayamang munisipalidad 
sa buong bansa base sa iniulat na income.
 Ayon kay Elena Salazar, Municipal 
Accountant ng Marilao, matagal nang  

isinasagawa ng pamahalaang bayan 
ang masinop na paggugol ng pondo na 
ginagamit sa mga kapaki-pakinabang 
na programa at proyekto na naaayon sa 
pangangailangan ng Marilenyo.
 Kaugnay nito, isa din sa 
ipinagmamalaki ng Marilao ang hindi nito 
pagkakaroon ng utang, patunay lamang na 
“self-sustaining“ ang pamahalaang bayan.
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 Muling tumanggap 
ang Pamahalaang Bayan ng 
Marilao ng 2.5 milyong piso 
mula sa Department of Labor 
of Employment (DOLE) Bulacan 
Provincial Office na gugugulin 
sa proyektong pangkabuhayan 
noong Hunyo 14, 2016.
 Ipinagkaloob ang tseke 
ni DOLE Provincial Head Nelie 
Punzalan kay Mayor Tito Santiago 
bilang karagdagang pondo sa 
Bottom-up Budgeting (BUB) 
Program na pangangasiwaan 
ng Marilao Public Employment 
Service Office (PESO). Ang 
halaga na tinanggap ay 
gugugulin sa Pangkabuhayan 
Program at Nego-Kart 
upang matulungan ang mga 
Marilenyo na magkaroon ng 

sariling hanapbuhay at maging 
matagumpay na entreprenyur.
 Sa naging panayam 
kay Nelie, binanggit niya na 
mapalad ang pamahalaang 
bayan dahil ang Marilao ay 
palagiang nakakakuha ng pondo 
mula sa BUB. Nasusunod ng 
Marilao ang criteria na itinakda 
kagaya ng walang unliquidated 
na gastusin sa pondo ng BUB 
at malaking suporta ng LGU sa 
pagbibigay ng 20% counterpart 
equity participation.
 Kung suporta at sipag 
ni Mayor Tito Santiago ang pag-
uusapan, naniniwala ang DOLE  
na hindi mawawala sa listahan ng 
beneficiary ang Marilao upang 
makapagsagawa ng proyektong 
pangkabuhayan.

P2.5M pondo mula DOLE, gugulin sa proyektong pangkabuhayan

 Mayroong 176 
Marilenyo na sa kasalukuyan 
ay walang-trabaho at hindi 
nakapagtapos ng pag-aaral 
ang nabigyan pag-asa sa 
tulong ng programang Tulong 
Panghanapbuhay sa Ating 
Disadvantaged (TUPAD).
 Sa loob ng 25 araw 
simula Abril 1, 2016, tumulong 
ang benepisyaryo sa Marilenyo 
Disiplinado Clean and Green 
Project sa pagpapanatili ng 

kalinisan sa mga pangunahing 
kalsada at lansangan sa Marilao.
 Naglaan ang 
pamahalaang bayan ng 1.6 
milyon pisong pondo na nagmula 
sa Bottom-up Budgeting 
Program upang maisakatuparan 
ang proyekto. Ang TUPAD ay 
proyekto ng DOLE para sa 
mga disadvantaged workers na 
makapagbigay ng panandaliang 
pagkakakitaan upang magamit 
sa gastusin ng kanilang pamilya.

176 marilenyo, nabigyan ng trabaho sa tulong ng TUPAD project

 Tinanggap ni Maricar Francisco mula Lambakin ang 
pangkabuhayan package na kaniyang hiniling kay Mayor Tito 
Santiago kasabay ng 59 iba pang benepisyaryo ng Pangkabuhayan 
ko, Handog ng TITO ko program noong Hunyo 29, 2016 na 
nagmula sa pondo ng pamahalaang bayan na nagkakahalaga ng 
P300,000.

JOB FAIR UPDATE

PWD, tumanggap ng tulong pangkabuhayan

EKONOMIYA



Ikalawang Yugto ng

           Tuloy na Serbisyo

COUNCILOR
MARK GUILLERMO

COUNCILOR
ARIEL AMADOR

COUNCILOR
IRMA CELONES

COUNCILOR
ARNOLD PAPA VICE MAYOR

HENRY LUTAO
MAYOR

TITO SANTIAGOCOMMITTEE CHAIRMANSHIP
- Land Use
- Cooperatives
- Labor and Employment
- Youth and Sports
  Development
- Housing and Human   
  Settlement

COMMITTEE MEMBERSHIP
- Rules
- Finance and
  Appropriations
- Education, Science and   
  Technology
- Agriculture
- Public Works and
  Infrastructure
- Good Government,
  Public Ethics and
  Accountability
- Games and Amusement
- Senior Citizens and 
  Elderly
- Blue Ribbon

COMMITTEE CHAIRMANSHIP
- Peace and Order
- Social Services
- Children’s Welfare
- Public Works and
  Infrastructure 

COMMITTEE MEMBERSHIP
- Finance and
  Appropriations
- Ways and Means
- Education, Science and     
  Technology
- Communications and   
  Information Technology
- Land Use
- Cooperatives
- Labor and Employment
- Barangay Affairs
- Youth and Sports
  Development

COMMITTEE CHAIRMANSHIP
- Ways and Means
- Health
- Trade, Commerce and 
  Industry
- Environment and
  Natural Resources
- Public Market, Special 
  Market and
  Slaughterhouse

COMMITTEE MEMBERSHIP
- Transportation
- Women and Family  
  Welfare
- Tourism, Arts, Culture 
  and Events
- Social Services
- Energy and Water
 Resources and Other  
 Public Services
- Housing and Human   
  Settlement

 Nanumpa sa tungkulin ang mga bagong halal na 
opisyal ng bayan ng Marilao sa pangunguna ni 

Mayor Juanito H. Santiago, ang muling-halal na Punong 
Bayan kasama ang bagong-halal na Pangalawang Punong 
Bayan, Vice Mayor Henry R. Lutao na isinagawa sa Marilao 
Municipal Atrium, Marilao Municipal Hall Building noong 
Hunyo 30, 2016.  
 Matapos ang mapayapa at malinis na halalang 
ginanap noong Mayo, dumating na ang panahon upang 

magsimula ang panunungkulan ng mga napiling mamumuno 
sa ating mahal na bayan ng Marilao, gayundin ang 
kakatawan sa pamahalaang panlalawigan at sa Kongreso. 
Nagtipon-tipon ang buong team “Isang Marilao“ upang 
manumpa sa kanilang tungkulin at opisyal na tanggapin ang 
mga responsibilidad na kaakibat ng kanilang mga posisyon.  
Nagsidalo rin ang kanilang mga pamilya, mga kaibigan,  mga 
kaalyado at mga tagasuporta.
 Pinangasiwaan ni Judge Vanessa F. Bernardo-

COMMITTEE CHAIRMANSHIP
- Communications and   
  Information Technology
- Good Government,
  Public Ethics and
  Accountability
- Blue Ribbon

COMMITTEE MEMBERSHIP
- Transportation
- Peace and Order
- Justice and Human   
  Rights
- Environment and
  Natural Resources
- Public Market, Special 
  Market and
  Slaughterhouse
- Energy and Water
 Resources and Other  
 Public Services

KAGAWAD
NG BARANGAY LIAS
MULA 1997 HANGGANG 

2002

PUNONG BARANGAY
NG LIAS

MULA 2007 HANGGANG  
2016
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VICE MAYOR
HENRY LUTAO

MAYOR
TITO SANTIAGO

COUNCILOR
DEBY ESPIRITU-

REYES

COUNCILOR
LUISA SILVESTRE

COUNCILOR
BOB DELA CRUZ

COUNCILOR
WILLIE DIAZ

Agawin ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng  
Marilao. Gayon na lamang ang pasasalamat ng buong Team 
“Isang Marilao“ sa suporta at pagmamahal na ipinamalas 
ng taumbayan.  Ngayon ay opisyal na ang mga bagong 
miyembro ng Sangguniang Bayan, na pamumunuan ni Vice 
Mayor Henry R. Lutao, Kon. Jun Bob J. dela Cruz, Kon. 
Divina E. Reyes, Kon. Arnold T. Papa, Kon. Irma G. Celones, 
Kon. Wilfredo D. Diaz, Kon. Mark Joseph L. Guillermo, Kon. 
Ariel P. Amador, Kon. Luisa I. Silvestre at ABC President 

Kristoffer M. Nieto.
 Hangad ni Mayor Juanito H. Santiago na ang 
pagtutulungan ng mga mamumuno ang susi para  magkaroon 
ng bukas na pamamahala at ng magandang samahan sa 
pagitan ng mga kasapi nito. Sa panibagong simula ng 
paglilingkod, inaasahan ng mga bagong pinuno ang ating 
patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan para mas marami 
pang biyaya ang ating matamasa mula sa Poong Maykapal at 
maayos na pamamahala para sa mga Marilenyo.

COMMITTEE CHAIRMANSHIP
- Agriculture
- Women and Family 
  Welfare

COMMITTEE MEMBERSHIP
- Rules
- Health
- Justice and Human 
  Rights
- Labor and Employment
- Tourism, Arts, Culture 
  and Events
- Children’s Welfare

COMMITTEE CHAIRMANSHIP
- Tourism, Arts, Culture 
  and Events
- Senior Citizens and 
  Elderly
- Energy and Water
 Resources and Other  
 Public Services

COMMITTEE MEMBERSHIP
- Agriculture
- Public Works and
  Infrastructure
- Health
- Women and Family 
  Welfare
- Environment and
  Natural Resources
- Cooperatives
- Barangay Affairs
- Social Services
- Children’s Welfare
- Housing and Human  
  Settlement

COMMITTEE MEMBERSHIP
- Trade, Commerce and 
  Industry
- Public Market, Special 
  Market and
  Slaughterhouse

COMMITTEE CHAIRMANSHIP
- Rules
- Finance and
 Appropriations
- Education, Science and  
 Technology
- Justice and Human 
 Rights
- Games and Amusement

COMMITTEE MEMBERSHIP
- Ways and Means
- Land Use
- Good Government,
 Public Ethics, and
 Accountability
- Youth and Sports
 Development
- Senior Citizens and 
 Elderly
- Blue Ribbon

KONSEHAL NG BAYAN 
NG MARILAO

APAT NA TERMINO
MULA 1986

PANGALAWANG 
PUNONG BAYAN

NG MARILAO
APAT NA TERMINO
HANGGANG 2013

PUNONG BAYAN
NG MARILAO

SIMULA 2013 HANGGANG
SA KALUSUKUYAN
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 Pinalawig ng 
pamahalaang bayan ang 
suporta sa sektor ng agrikultura 
sa pagbibigay ng makabagong 
teknolohiya at biologics—
vaccines at vitamins, upang 
maparami ang produksyon ng 
mga poultry growers at fish 
pond operators.
 Sa magkahiwalay na 
aktibidad noong Abril at Hunyo 
para sa mga poultry growers at 
fish pond operators galing sa 
bayan ng Marilao, Meycauayan, 
Obando at Bocaue, ibinahagi 
ng Provincial Veterinary Office 
at Provincial Agriculture Office 

ang aquaculture technology na 
isinasagawa sa mga variety ng 
bangus na inaalagaan sa mga 
palaisdaan at biologics na para 
naman  sa mga poultry growers.
 Makikinabang sa 
programang ito ang mahigit 
25 fish pond operators na 
umookupa ng 169.4 ektaryang 
lawak ng palaisdaan at 30 
poultry farms sa ating bayan, 
Ayon naman kay Municipal 
Agriculturist, Hilario Francisco,  
makapagpapatuloy sa suplay ng 
bangus at manok sa pamilihan 
dahil sa mataas na produksyon 
nito.

Suporta sa poultry, fish pond operators, pinalawig

 Namahagi ang 
Municipal Agriculture Office 
at Department of Agriculture–
Region III ng 262 sako ng 
certified seeds at mga kagamitan 
sa pagsasaka noong Hunyo 2016 
sa Municipal Nursery.
 Tumanggap ang 196 
magsasaka ng libreng certified 
seeds (RC-10) sa Municipal 
Nursery na isa sa mga programa 
ng pamahalaang bayan na 
mapataas ang ani ng mga 
palay. Ang 202 sako ng certified 
seeds ay mula sa pondo ng 
Department of Agriculture–
Region III na ipinamahagi sa 
mga magsasakang nasalanta ng 
bagyong “Lando” habang ang 
60 sako ay pondong nagmula sa 
pamahalaang bayan.  
 Kaugnay din nito, 
nakatanggap din ang ilang 

magsasaka ng plastic mulch 
at crates na magagamit sa 
pagtatanim ng gulay.
 Sa datos ng Municipal 
Agriculture Office, 100 
magsasaka na ang kasalukuyang 
gumagamit ng certified 
seeds at nagtala ng mataas 
na ani kumpara noong sila ay 
gumagamit ng ordinaryong 
binhi.
 Ang RC-10/RC-216 
certified seeds ay sinaliksik 
ng Philippine Rice Research 
Institute. Ayon sa pagsasaliksik 
ng PhilRice, ang certified seeds 
ay 10% mataas ang naibibigay 
na ani ng palay. Gayundin, mas 
matatag at matibay ang puno 
at ugat ng certified seeds sa 
mga di-inaasahan na bagyong 
maaaring makapaminsala sa 
pananim na palay. 

Certified seeds, kagamitan sa pagsasaka, ipinamahagi

 Kinilala si Sergio Francisco, magsasaka mula barangay 
Loma de Gato bilang Best Farmer Cooperator sa Palayamanan 
Recognition Program na ginanap sa Bulacan Agricultural State 
College, San Ildefonso, Bulacan.



 Magagamit na ang mga 
bagong dialysis machine para 
sa mga pasyente na nagpapa-
hemodialysis sa Marilao Dialysis 
Center sa barangay Sta. Rosa 2.
 Dumating noong 
Marso 2016 sa Marilao Dialysis 
Center ang limang innovation 
hemodialysis machine na mas 
moderno dahil touch screen na 
ito at mayroon nang automated 
command.
 Ito ay karagdagan sa 
kasalukuyang ginagamit na 

dialysis machines para sa mga 
pasyenteng nagpapagamot.
 Sa naging panayam 
kay Dra. Rocelia Gonzales, 
Nephrologist ng Marilao 
Dialysis Center, kung dati-rati 
ay 10 ang kapasidad ng Marilao 
Dialysis Center kada araw, 
madadagdagan ng anim pang 
pasyente ang makakayang 
tanggapin ng dialysis center 
na kumo-konsumo ng apat na 
oras kada treatment sa isang 
pasyente.

Karagdagang dialysis machine, magagamit na

Libreng tuli, isinagawa ngayong summer season

113 bags ng dugo, nalikom sa isinagawang blood-letting

World Health Organization, bumisita            
kay Mayor Tito Mga bagong aparato para sa pasyente

ng GILAS SIGLA, dumating na

KALUSUGAN
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 Naging makabuluhan 
ang summer vacation ng may 
500 kabataang Marilenyo 
matapos silang sumailalim 
sa libreng tuli program ng 
pamahalaang bayan sa 
pangunguna ng Municipal 
Health Office noong Abril 11, 
2016.
 Kapag bakasyon 
ay kadalasang nagpapatuli 
ang mga bata dahil ayon sa 
paniniwala ay isa itong ritwal 

sa pagbibinata kung kaya sa 
ganitong mga panahon ito 
inululunsad ang operation tuli 
sapagkat makapagpapagaling 
ng maayos ang mga batang 
nagpatuli. 
 Pahayag ng isa sa mga 
magulang ng benepisyaryo na 
ang ganitong serbisyo medikal 
ay nagdudulot ng kaginhawaan 
sa mga kababayan lalo na ang 
walang kakayanang magbayad 
sa mga pribadong klinika.

 Patuloy ang paghikayat 
ng pamahalaang bayan sa mga 
Marilenyo na sumuporta sa 
isinasagawang Blood Letting 
Activity ng Municipal Health 
Office katuwang ang Barangay 
Health Workers. Noon lamang 
Abril 19, 2016 ay nakalikom na 
ang Municipal Health Office 
ng 113 bags ng dugo mula sa 
mga Marilenyong sumuporta, 
sa gayong mga partisipasyon 
ay malaki na ang maitutulong 
nila sa mga mangangailangan. 

Gayundin ay napananatili at 
nakatutulong ang ganitong mga 
aktibidad sa kanilang kalusugan.
 Bago isinagawa ang 
blood letting ay siniguro muna 
ng mga doktor at nurses na 
maayos ang kalusugan ng mga 
nais tumulong at makapag-
donate ng dugo.
 Naging matagumpay 
ang aktibidad at ipagkakaloob 
ang nakolektang dugo sa 
Bulacan Blood Bank, Malolos 
City.

 Personal na bumisita sa Marilao si Dr. Kwame Asumadu 
ng WHO para isagawa ang Rapid Coverage Assessment (RCA) sa 
Health Centers at Barangay Health Stations (BHS) at subaybayan 
ang mga programang isinasagawa ng Municipal Health Office 
gaya ng pagbibigay ng libreng immunization sa mga Marilenyo.

 Mabilis na naipagkaloob ang mga bagong aparato 
sa GILAS SIGLA Therapy Center. Ito ang 2 unit ng manual 
ultrasound pulson 100 at 3 unit ng cycle ergometer na malaki ang 
maitutulong sa pagpapalakas ng mga pasyente sa GILAS SIGLA.
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Marilao DepEd, Pamahalaang Bayan, nagtulungan sa Brigada Eskwela

K-12 PROGRAM: Grade 5 public school teachers, sumailalim sa pagsasanay

Prenzanians, national champion
sa acoustic band competition
 Itinanghal na kampeon ang PNHS Acoustic Band sa ginanap 
na 2016 Sining Tanghalan National Acoustic Band Competition 
sa General Santos City ngayong taon. Ipinamalas ng mga batang 
Marilenyong sina Nikko Salayao, John Jasper Jacolbia, John Abnon 
Paolo Andrada, Algin Luceño, at Jan Cedric Gutierrez sa tulong din 
ng kanilang guro na si Eduardo Celestino Jr.  ang kanilang husay 
sa paglikha ng bagong awit sa orihinal na komposisyon na may 
pamagat na “Awit ng Pagsasama”.
 

Mga guro sa Marilao, kinilala sa 26th Bulacan 
Outstanding Administrators, Teachers and 
Supervisors

 Ngayong taon, 
upang lalong paigtingin ang 
brigada eskwela ay patuloy 
na nagtulungan ang Marilao 
DepEd sa pangunguna ni 
North District Supervisor Dr. 
Ma. Neriza Fanuncio at South 
District Supervisor Dr. Priscilla 
Iliscupidez at Pamahalaang 
Bayan.
 Hinimok ni Mayor Tito 
hindi lamang ang mga magulang 
kundi maging ang lokal na 
pamahalaan, kabataan, at mga 
NGO na lumahok. Kasama dito 
ang pagpipinta ng mga pader 
at bubong, paglilinis ng mga 

silid-aralan, pag-aayos ng mga 
nasirang mesa, upuan at lahat 
ng mga gamit pam-paaralan.
 Ang Brigada Eskwela 
(tinatawag ding bayanihan 
para sa paaralan) ay isang 
pambansang proyekto 
na naglalayong maglinis 
at magkumpuni ng mga 
pampublikong paaralan bilang 
paghahanda sa simula ng klase. 
 Gayundin sumusuporta 
ito sa kaayusan at kalinisan 
ng kapaligiran sa paaralan na 
kung saan ito ang itinuturing na 
pangalawang tahanan ng mga 
kabataan.

 Bago magsimula 
ang pasukan ngayong Hunyo, 
sumailalim sa tatlong araw 
na training seminar ang 61 
mga guro na nagmula sa mga 
pampublikong paaralan sa 
Marilao North District at Marilao 
South District para sa bagong 
sistema ng pagtuturo na 
nakapaloob sa K-12 curriculum.  
 Pinangunahan ng 
Marilao DepEd Supervisors ang 
ilang mga kasanayan na  dapat 
matutunan ng mga guro lalo na 
sa pinakahuling update sa K-12 
curriculum bilang paghahanda 
sa  unti-unting implementasyon 
nito at preparasyon na din sa 

kanilang muling pagbabalik 
sa mga paaralang kanilang 
pinaglilingkuran.
   Gayundin ay binigyan 
sila ng dagdag kaalaman ukol 
sa teaching plans at kung paano 
sila mas magiging epektibo 
bilang mga guro para sa 
implementasyon ng programa.    
     Sa pamamagitan ng 
kasanayan ng mga Marilenyong  
guro sa programa ng K-12, 
patuloy na  mapatataas  ang 
kalidad ng edukasyon at maging 
handa ang mga kabataang 
Marilenyo sa mga oportunidad 
na maaari nilang makuha 
pagkatapos ng pag-aaral.

 Kinilala ang mga Marilenyong guro na si Mark  Gil Andales 
Lavado ng FSS Patulo Elementary School at punong guro na si Anne 
Pagala Castillo ng NorthVille IV  Elementary School na nabigyan 
ng karangalan bilang Outstanding School Teacher at Principal sa 
isinagawang 26th Bulacan Outstanding Administrators, Teachers 
and Supervisors sa Hiyas Convention, Malolos City.
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Ikatlong batch ng PDMians, graduate na!

Barangay sa QC, nagsagawa ng lakbay-aral sa Marilao

96 guro, nagsipagtapos na sa master’s degree program

500 solo parents, tumanggap
ng kagamitan pang-eskwela

Day care centers sa Marilao, pinagkalooban
ng learning materials, multimedia tools

 Nagtapos ang 206 
na mag-aaral ng Pambayang 
Dalubhasaan ng Marilao mula sa 
batch 2016. Isangdaan at dalawa 
(102) sa kanila ay nagtapos ng 
kursong Bachelor of Science in 
Information Technology habang 
104 naman ay sa kursong 
Bachelor of Science in Hotel and 
Restaurant Management.  
 Sinaksihan ni Mayor 
Tito ang seremonya kasama ang 
mga miyembro ng Sangguniang 
Bayan at mga pinuno ng iba’t-
ibang tanggapan. Dumalo din 

bilang panauhing pandangal 
ang dating gobernador, Josefina 
Mendoza Dela Cruz, at si 
Congresswoman Linabelle Ruth 
Villarica.
 Bakas sa mukha ng 
mga kabataan ang kasiyahan 
lalo’t higit ang kanilang mga 
magulang na bagaman mahirap 
ang pagsubok na pinagdaanan 
ay patuloy na naitaguyod at 
nakamit ang isa sa kanilang 
mga pangarap sa buhay, ang 
magkaroon ng maayos na 
kinabukasan.

 Nagsagawa ng lakbay-
aral ang Bagong Lipunan ng 
Crame sa pangunguna ni Punong 
Barangay Tony Tanmayan, 
upang higit na makilala ang 
ganda ng Marilao sa aspetong 
pang-ekonomiya, kalusugan, 
kabuhayan at edukasyon noong 
Mayo 19, 2016. 
 Naging mainit naman 
ang pagtanggap ni Mayor Tito 

sa mga kasapi ng Barangay 
Bagong Lipunan ng Crame, 
Quezon City.
 Kabilang sa mga 
napuntahang lugar ay 
Pambayang Dalubhasaan ng 
Marilao, Marilao Dialysis Center, 
GILAS SIGLA Physical Therapy 
Center, Divine Mercy Shrine 
Church, Museo Marilenyo at 
Bibingkahan sa Dos.

 Nagsipagtapos na 
ang 96 gurong Marilenyo mula 
sa iba’t-ibang pampublikong 
paaralan, sa ilalim ng ikatlong 
batch ng Public School Teachers 
Professionalization Program ng 
pamahalaang bayan, katuwang 
ang Our Lady of Fatima 
University .
 Kaugnay nito bumisita 
sa tanggapan ni Mayor Tito 
Santiago ang mga benepisyaryo 
upang personal na magpaabot 

ng pasasalamat dala ang 
kanilang thesis noong Marso 14, 
2016.
 Ang Master’s Degree 
Scholarship Program ay 
nagsimula noon pang 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.

 Naipagkaloob na ang 28 sets na bagong learning materials 
TV, DVD’s sa mga Daycare Centers sa Marilao sa pangunguna ng 
Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) noong 
Abril 11, 2016 sa ilalim ng temang “BUB-Child and Youth Welfare 
Program Project.” Ito ay upang mas mapaghusay ang pagtuturo sa 
mga Batang Marilenyo.

 Libreng mga kagamitan para sa nalalapit na pasukan, ang 
ipinagkaloob ng Municipal Social Welfare and Development Office 
(MSWDO) sa mahigit 500 solo parents ng Marilao noong Hunyo 
8, 2016. Ito ay sa ilalim ng temang: “Tulong Agapay sa Solo Nanay 
at Tatay” upang matulungan ang mga solo-parents ng Marilao sa 
pagtataguyod sa kanilang pamilya.



BATANG MARILENYO

16 | MARILENEWS

Kabataang Marilenyo, sasanayin sa gawaing kooperatiba, agrikultura

Pamahalaang Barangay ng Abangan Sur, natatanging lupong tagapamayapa sa Bulacan

Mga batang Marilenyo, nagbigay 
ng karangalan sa taekwondo

Barangay Tabing-Ilog, kinilala bilang
most functional BCPC 2015

 Sasanayin sa 
gawaing kooperatiba at 
agrikultura ang mga batang 
Marilenyo sa pamamagitan ng 
pagbubuo ng youth internship 
ng Municipal Cooperative 
Development Council at 4-H 
Club na gagabayan ng Municipal 
Agriculture Office.
 Binuo ng Municipal 
Cooperative Development 
Council ang Youth Internship na 
siyang magsisimula at maging 
susunod na henerasyon sa 
pagpapalaganap ng prinsipyong 
kooperatiba na kinapapalooban 
ng pagtutulungan at pagpapa-
unlad ng kabuhayan at antas ng 
pamumuhay ng mamamayan.

 Inumpisahan naman ng 
Municipal Agriculture Office ang 
pagbuo ng 4-H Club ngayong 
taon na isang samahan na 
naglalayong maging aktibo 
ang kabataan partikular ang 
mga out-of-school youth sa 
larangan ng edukasyon at mga 
programang makapagpapa-
angat ng antas ng pamumuhay 
sa pamamagitan ng agrikultura. 
Tinawag itong 4-H Club na ang 
ibig sabihin ay  HEAD, HEART, 
HANDS and HEALTH.
 Ang programang ito  
na para sa kabataan ay ninanais 
na mapanatili ang tradisyon ng 
bayanihan at agrikultura sa ating 
bayan. 

 Ginawaran ng pagkilala 
sa Lalawigan ng Bulacan ang 
Pamahalaang Barangay ng  
Abangan Sur bilang natatanging 
Lupong Tagapamayapa at Most 
Outstanding Punong Barangay 
sa pangunguna ni Kapitan 
Rommell Pabale sa ginanap na 
Barangay Justice-Regional Level 
Search noong nakaraang Hulyo 
25, 2016. 
 Ilan sa mga kategorya 
na naipasa ng Barangay 
Abangan Sur upang makamit 
ang nasabing karangalan ay 
patuloy na mahusay at maayos 
na pagbibigay daan ng mga nag-
aaway na partido na makahanap 
ng solusyon na katanggap-
tanggap sa magkabilang panig. 

Sa madaling salita nagbibigay 
ang Katarungang Pambarangay 
ng isang mapanlikha, mura at 
mabilis na daan para sa pag-
aayos ng alitan kung saan ay 
malayang makapaghahanap 
ang mga partido ng pamimilian 
para sa mapayapang paglutas 
sa kanilang alitan nang hindi na 
lumalapit sa hukuman.
 Sa pangunguna ni 
Kap. Rommell Pabale, hindi 
lang bilang local executive 
presiding officer,  siya rin ang 
may katungkulan na siguruhing 
maayos ang paggalaw ng 
Katarungang Pambarangay at 
nasa mapayapang estado ang 
pamumuhay ng mga residente 
ng Abangan Sur.

 Nag-uwi ng karangalan ang mga Batang Marilenyo mula 
sa AFGBMTS, Saog Elementary School at Marilao Central School na 
kabilang sa Washimekai Philippine Cobra Marilao Dojo na nakamit 
nila sa nagdaang  3rd National Martial Arts Games Committee, 
National Taekwon – DO Championships ngayong taon sa Rodriguez 
Gymnasium, Rodriguez, Rizal. Ito ay sa patnubay ng kanilang 
coaches, Andy Mendoza at Jem Mendoza.

 Ginawaran ng pagkilala ang barangay Tabing-Ilog bilang 
Most Functional Barangay Council for the Protection of Children sa 
pangunguna ng kanilang Punong Barangay, Kap. Tito Celones. Ito ay 
dahil sa husay ng pagbibigay ng mga programa, serbisyo at aktibidad 
na kailangan para sa kaligtasan, buhay at kalusugan , pagbibigay 
proteksyon laban sa pang-aabuso, pagpapabaya, eksploytasyon at 
diskriminasyon sa mga Batang Marilenyo. 



Barangay Tabing-Ilog, kinilala bilang
most functional BCPC 2015
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Field training program-OJT ng PNP Marilao, kinilala ni Mayor Tito

Fire, earthquake drill, isinagawa sa bahay-pamahalaan

Frontline service seminar, itinuro sa mga empleyado ng pamahalaang bayan
 Mas pinaghusay ang 
kakayahan ng mga empleyado 
ng pamahalaaang bayan sa 
pamamagitan ng Frontline 
Service Provider Seminar na 
pinangasiwaan ng Human 
Resource Management Office 
noong Hunyo 7, 2016 na 
isinagawa sa Sangguniang 
Bayan Session Hall.
 Dumalo ang bawat 
empleyadong frontliner ng 
bawat opisina upang mapagbuti 

ang pakikipagtalastasan sa mga 
kliyenteng nangangailangan 
ng iba’t-ibang serbisyo sa 
pamahalaang bayan, sinanay 
din ang bawat empleyado na 
magkaroon ng propesyunal 
na kaalaman sa maayos na 
pakikiharap sa mga kliyente.
 Ito ay bilang 
pagtupad sa kautusan ng Civil 
Service Commission para sa 
pagpapabuti ng citizen’s charter 
ng pamahalaang bayan.

 Sumailalim sa 
Integration of Services Public 
Order and Safety seminar ang 
bumubuo sa Task Force Marilao, 
Traffic Management Office, 
Tricycle Regulating Unit at 
Rescue noong Abril 22, 2016 na 
isinagawa sa Serentina, Saog.
 Sa pagnanais na 
maisaayos ang mga kalye at 
maalis ang anumang nagiging 
dahilan sa pagbigat ng daloy 
ng trapiko sa bayan ng Marilao 
gaya na lamang ng mga illegal 

vendor sa gilid ng kalsada at 
mga motorista na lumalabag sa 
batas trapiko.
 Sa ganitong mga 
proyekto ay mas magiging 
madali ang biyahe ng mga 
motorista na bumabagtas sa 
mga kalsada, hindi lamang sa 
mga commuters kundi maging 
sa motorista, mapa-pribado 
man o pampublikong sasakyan. 
Gayundin ay mapananatili ang 
kaayusan sa mga pangunahing 
lansangan sa bayan.

 Personal na nagsadya 
sa Tanggapan ni Mayor Tito 
Santiago noong Abril 25, 2016 
ang 18 OJT na sasailalim sa Field 
Training Program ng Philippine 
National Police.
 Ang programa ay 
magtatagal ng limang buwan, 
kung saan sila ay madedestino 
sa iba’t-ibang lugar sa Marilao 
upang ihanda sa pagsabak sa 
totoong responsibilidad bilang 
mga pulis. Gaya na lamang ng 
pagpapanatili ng kapayapaan 
sa mga lansangan, lalo na sa 

dis-oras ng gabi, gayundin ang 
paghuli sa sinumang lalabag 
sa batas. Palagi din silang 
nakaalalay sa mga aktibidad na 
ipinagdiriwang ng ating bansa. 
Ito ay pinangasiwaan nina SPO2 
Sherwin Tupil, SPO1 Mary Joy 
Salvatiera at SPO1 Kim Salvatiera 
na mga pulis mula sa Marilao at 
Bocaue.
 Kasabay nito ay 
kanilang ipinagpasalamat ang 
walang-sawang suporta na 
ibinibigay ni Mayor Tito sa pulis 
Marilao.

 Nagsagawa ng 
fire at earthquake drill ang 
Pamahalaang Bayan ng Marilao 
sa pangunguna ng Municipal 
Disaster Risk Reduction and 
Management Office (MDRRMO) 
at sa pakikipagtulungan ng 
Bureau of Fire Protection (BFP), 
at Philippine National Police 
(PNP) noong Marso 21, 2016.
 Ang paghahanda sa 
lindol ay lubos na kailangan 
anumang oras na lumindol 
sapagkat ang Pilipinas ay 
nakahanay sa tinatawag 

na “Ring of Fire”. Tinuruan 
ang mga kawani ng drop, 
cover and hold technique na 
mahalagang kaalaman sa oras 
ng sakuna. 
 Nagsasagawa rin 
ng fire at earthquake drill sa 
iba’t-ibang tanggapan at mga 
pampubliko at pribadong 
paaralan tuwing ikatlong buwan. 
Kasama sa naturang “fire and 
earthquake drill” ang senaryo 
nang pagkakaroon ng umanoy 4 
na biktima na inililigtas ng mga 
MDRRMO rescuer.

Traffic Management Team, nagsanay sa pagsasaayos ng daloy sa kalye
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Patuloy na pagsasaayos ng mga kalsada, drainage canal sa mga 
barangay, isinagawa ng Municipal Engineering Office

Flood control project ng DPWH sa barangay Poblacion II

IBAYO CREEK BRIDGE LOMA DE GATO (LIKOD NG BISITA)

STA. ROSA II DRAINAGE CANAL MA. SOCORRO SUBD. MAIN ROAD

Mayor Tito, mga kapitan at ilang pribadong 
kompanya, tinalakay ang pagsasa-ayos
at pagpapalawak ng tulay sa MacArthur 
highway kasama ang DPWH Region III

ROAD AND DRAINAGE CANAL UPGRADING

ALPHA OMEGA ST., CONSTANTINO EXT SUBDIVISION, 
POBLACION II, MARILAO, BULACAN

E. BUENAVENTURA ST., NAGBALON, MARILAO, BULACAN

ROSAL ST., FAUSTA VILLAGE, ABANGAN SUR,
MARILAO, BULACAN

ST. MARTIN SUBDIVISION, IBAYO, MARILAO, BULACAN

PRIME ROSE ST., FAUSTA VILLAGE AND FERNANDO 
COMPOUND, ABANGAN SUR, MARILAO, BULACAN

LAOT AND BENEDICTO ST. AND SIDE PROTECTION ALONG 
SANGKA ST., PRENZA 1 & 2, MARILAO, BULACAN

CORDERO SUBDIVISION, NAGBALON, MARILAO, BULACAN

MELCHOR ST., LIAS, MARILAO, BULACAN
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ARVIN JESSY H. DEL ROSARIO
MAGNA CUM LAUDE
B.S. IN BUSINESS ADMINISTRATION 
MAJOR IN BUSINESS MANAGEMENT
UNIVERSITY OF THE EAST-
CALOOCAN

ENGR. JOSEF LORENZ H. DEL 
ROSARIO
CIVIL ENGINEERING LICENSURE
EXAMINATION MAY 2016
MASTER PLUMBER LICENSURE
EXAMINATION JULY 2016
UNIVERSITY OF THE EAST

WEYNA MARIE B. ZULETA
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
LICENSURE EXAMINATION MAY 2016
UNIVERSITY OF SANTO TOMAS;
LA CONSOLACION COLLEGE MANILA

ROSE ABIGAEL LACUNA
MAGNA CUM LAUDE
B.S. IN BUSINESS ADMINISTRATION 
MAJOR IN INTERNAL AUDITING
FAR EASTERN UNIVERSITY

RAPHAEL D.J. GUMAFELIX
CUM LAUDE
B.S. IN MEDICAL TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF SANTO TOMAS

KATHLEEN ANGEL FLORES
SAN JOSE
CUM LAUDE
B.S. IN MANAGEMENT
STI MEYCAUAYAN

VERONICA MICHELLE LIM MORENO
MAGNA CUM LAUDE
B.A. IN SOCIOLOGY
UNIVERSITY OF SANTO TOMAS

RIZEL CAMILLE S. TRINIDAD
CUM LAUDE
B.S. HOTEL & RESTAURANT
MANAGEMENT
UNIVERSITY OF SANTO TOMAS

JUSTIN PAUL R. ANGELES
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
LICENSURE EXAMINATION MAY 2016
FAR EASTERN UNIVERSITY

ANNA SOFIA ABANO BALAGTAS
CUM LAUDE
B.A. IN BEHAVIORAL SCIENCES
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

MA. KATRINA LICAROS DELA CRUZ
CUM LAUDE
B.A. IN POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES 
MANILA

ALYSSA JENNIFER LIBRADA
SANTOS
NURSING LICENSURE EXAMINATION
BULACAN STATE UNIVERSITY

MARIBEL NICOLE D.G. LOPEZ
HONORABLE MENTION
A.B. ECONOMICS (HONORS)
ATENEO DE MANILA UNIVERSITY

MIKAELA V. BERNARDINO
CUM LAUDE
B.S. IN BUSINESS ADMINISTRATION
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

JERIKA ATIENZA
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
LICENSURE EXAMINATION MAY 2016
UNIVERSITY OF THE EAST-CALOOCAN

HONOR STUDENTS & BOARD PASSERS




