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SIWASA miusab sa
ilang balaod

Giusab
sa
SIWASA
ang
ilang balaod o bylaws atol sa ilang
asambleya heneral
niadtong Hunyo 3.
Wala matigayon
ang
asambleya
sa unang tigum
tungod kay kulang
ang mga miyembro
nga mitambong.
Mibutyag
si
Board of Directors
Chairman Melita
Capitan
nga
gidebatihan ang tinuig nga
badyet kay wala man gipatik
didto ang bomba sa tuig
nga gihimo didto sa Pob.4.
Ang tigdumala o system
manager sa proyekto walay
napakita nga dokumento

kondili sulti lamang ang
gibasihan pagmugna niini.
Nakapatik sa by-laws nga
bisan unsa nga proyekto
kinahanglan hisgotan sa
Board ug asambleya..
Matud ni Capitan nga
ang wala mitambong sa

tigum magsunod gihapon sa
nasabutan. Dugang niya nga
kinahanglan magpakabana
gayud ang mga miyembro
kay ila man ang SIWASA,
ug naa nila ang gahum sa
pagdisidir sa presyo sa tubig
o water rates.
Gikoronahan isip Miss
Siaton 2017 si Pamela
Tomada Amante, Kaanyag
Festival Queen si Frerolyn
Partosa Espina, ug Ms.
Tourism si Mary Pauline
Paltinca. 26 ka mga
maanyag ang nagbangga
alang sa Ms. Siaton 2017
niadtong Mayo 30, 2017 sa
Quisay Gym.
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Dugang
buhis sa
opisyales ug
empleyado

Adunay dugang 32
porsento nga withholding
tax o buhis nga ikaltas sa
sweldo karong tuiga alang
sa mga opisyales ug mga
empleyado sa gobyerno.
Ipadapat kini sa midyear bonus o bonus sa
unang unom ka bulan
sa tuig sa Mayor, BiseMayor, konsehal, pangulo
sa
mga
departamento
hangtod
assistant
o
luyoluyo sa pangulo sa
departamento. Duna usay
dugang withholding tax
sa ubang mga empleyado
nga magdepende sa ilang
posisyon sa munisipyo.
Matud
ni
Siaton
Municipal
Accountant
Judilyn Young Cleope, ang
pamaagi sa pagdapat ibasi
sa nasudnong mando.
Nangayo og katinawan ang SB ngadto kang
Brgy.Caticugan Capt. Niña
Ragay (CPA) bahin sa kalit
lang pag-uswag sa buhis.
Nahibalo na man ang tanan
nga ang 14th month-pay
o ika katorse nga bayad,
ang bonus sa opisyales
padayon sa panid 3
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Paggamit sa Helmet
Ang Republic Act 10054 o ang Akta nga nagmando
sa tanang mosakay og motorsiklo sa pagsul-ob sa gitawag
nga “Standard Protective Motorcycle Helmets” samtang
nagmaneho, usa ka nasudnong balaud hinungdan nga
ipatuman kini bisan asa nga lugar sa tibuok Pilipinas.
Kaniadto pa kining balaod. Gani naaprobahan ug
napirmahan ang maong balaud niadto pang 2010.
Wala lang kini hingpit nga napatuman tungod sa
daghang reklamo labot niini. Hinuon dunay mga lugar
nga ang lokal nga kagamhanan mihimo sa ilang gamay nga
kunsiderasyon nga mohaum sa ilang lugar ug komunidad.
Kasagaran mitugot lang nga mahimong dili mogamit og
helmet ang mag-drayb og motor ilabi na kun dili mosubay
sa national highway o nasudnong dalan.
Bag-ohay lang, ang Land Transportation Office (LTO)
nga maoy ahensya nga gitahasan sa pagpatuman sa balaud,
misugod na usab sa pagpatuman sa mga pagdakop sa wala
gagamit sa helmet. Nakaani kini og daghang mga reaksyun
ug komento nga misangko na sa pagsaway.
Apan kun ayuhon og tino ang hinungdan sa maong
balaud, maayo kini tungod kay nag-unang katuyuan niini
mao man ang protesksyun sa usa ka motorista tungod usab
sa mga disgrasya nga moresulta sa kamatayon sa nagsakay
sa motorsiklo.
Sa panig usab sa mga motorista, duna usab silay igong
kapasikaran nganong dili sila gusto nga mogamit sa helmet.
Ang kahasol nag-una, sundan sa masaypan nga dunay
dautang laraw tungod kay dili man maklaro ang nawong sa
tawo nga magsul-ob sa helmet ug ang labing rason mao ang
kamahal sa presyo sa helmet.
Dinhi sa Siaton hinaut nga ayuhon kini og pagpasabot
sa mga katawhan ngano nga kinahanglang mogamit gayud
og helmet kun mogamit og motor ilabi kun mosubay sa
national highway.
Usa kini ka balaud diin kinsa ang makalapas niini adunay
tulubagon. Apan mas maayo usab unta nga ang lokal nga
kagamhanan mohan-ay sa mga exemptions o mahimong
itugot aron mahaum sa komunidad. Kini ilabi na nga ang
motor mao man ang numero uno karon nga gigamit sa mga
katawhan sa panglihok kay gawas nga barato dali usab.
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Balas ug Graba
Ang kalagmitan sa dakong kadaot gumikan sa baha
madugangan sa pagkutkot sa balas, graba ug dagkong
bato sa isigkakilid sa suba. Ang mga Siatanon, ilabi na sa
Pilapil, Datag, Brgy 1, 2, ug 3 nahibalo niini. Kay asa man
kapunta ang lunop kondili sa lungsod, sa ubos, ngadto sa
dagat.
Ang katawhan nag-awhag na sa paghunong sa
komersyal nga pagkutkot. Nganong walay klarong aksyon
gikan sa Munisipyo ug Sanggunian? Anaa man unta ang
kasabutan kabahin sa pagpanagang sa kadaot. Nganong
gipakalimtan lang kini? Kansang kaayohan ang giatimanan
sa atoang mga piniling Alagad?
Lagmit moingon sila, “Dili ingon kasayon hunongon
ang quarrying.” Tinuod ba?
Sa unang lantaw, dako kaayong komersyo ang balas ug
bato ug nagkamahal lamang ang presyo kay walay undang
ang pagtukod og tag-as nga hotel, condo, opisina sa tibuok
Pilipinas; pagpalapad sa kadalanan; tukod og mga taytayan
ug eskuylahan. Kusog ang pagpabalay bisan dinhi sa ato.
Wa nay lain kondili semento ang gamiton.
Ang “balaod” sa negosyo anaa magmagikan sa
pagpanginahanglan (sa bisan unsang butang) ug pagsangkap
sa gikinahanglan (“Law of Supply and Demand”). Kon
mas dako ang panginahanglan, mas mahal ang presyo
niini. Busa, magkamahal lamang ang balas ug graba kay
nagkadako ang gikinahanglan apan nagkadyutay ang
makuhaan niini.
Kinsa ang may gahom sa pagbaligya sa balas, graba, ug
bato? Tubag: ang Barangay, Sanggunian, ug Sangguniang
Panlalawigan - sumala sa mga pamalaod sa nasod (DENR).
Dili: ato sa mga lungsuranon ang gahom, ang atoang mga
Alagad mao ang motuman sa desisyon sa lungsod.
Karon, kinsa man ang midawat sa bayad sa atoang
balas ug graba? Pila ang abot sa kada trak sa Medalla nga
gihakot, pila ang gidawat sa barangay, pila ang gidawat
sa lungsod, ug pila sa Probinsya? Giunsa paggasto ang
nadawat nga bayad?
Nganong mangutana ta? Kay kita man ang tag-iya.
Basin mahal ra o barato ra ang pagbaligya. Di ba ni
katungdanan sa tanang lungsuranon? Ang paggasto usab sa
abot, kinsa man kondili kita ang magbuot? Busa kon anaay
miting sa Barangay ug sa Sanggunian, kinahanglan ta nga
motambong sige, aron masabtan nato ang gihunahuna sa
atoang mga Alagad, ingon man nga mapanimatian nila
ang tingog sa lungsod. Giingon baya ni ni Bise-Mayor
Bingbing Arbolado sa pagsugod sa bag-ong SB diin siya
ang nangulo karon.
Unsay kadaotan kon undangon nato ang pagkutkot
sa suba? Klaro man nga kini kaayohan lamang sa
lungsod; busa, kang kinsang kaayohan ang atoang
ginapadayon og atiman?
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For Rent
Gisaulog ang Santacruzan uban ang mga gikoronahan sa
Ms. Siaton 2017 ug mga bisita niadtong Mayo 31. Anaa
sa hulagway sila si Pamela Amante (Ms. Siaton2017),
Malka Shaver (Ms.Dgte 2014 ug Ms. Mandaue 2015),
Leren Bautista (Ms. Tourism International ug Mutya ng
Pilipinas 2015), Mayor Fritz Diaz, Frerolyn P. Espina (Ms.
Siaton-Kaanyag Festival Queen 2017), Jun Makasaet (Mr.
Manhunt International), Mary Pauline Paltinca (Ms. Siaton
Tourism 2017), Chris Leonardo (All4Spam), Aiko Kitane
(Ms. Silliman 2016), ug Carl Francis Diaz.
Dugang... gikan sa panid 1
ug empleyado, hinungdan
nga himayhimayon ang
pagkaltas
sa
sweldo.
Mibutyag
si
Capt.

Ragay nga posible pang
dunay kausbanan kung
maaprobahan ang Tax
Reform Bill o balaudnon
alang sa reporma sa buhis.

Himoa ang inyong party, debut,
workshop-seminar, program, o
bayle sa

Bag-o, Elegante, Class!

Text/Tawag sa 09568128265
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Tubag Lungsuranon
Unsay imong sugyot/reaksyun kabahin
sa hingpit nga pagpatuman sa paggamit
sa helmet sa mga motorista pinasubay
sa balaud?

Sa akong bahin usa ka
maayong balaod kana kay
para safety (luwas) ang atong
ulo. -- Sammy Largado

Ok man kaayo ni nga news
pero ang nakaparat ani di ta
makaila og unsay hitsura,
simbako, kon naay tarantado
nga tawo. Naa bitaw daghan
gibalita nga naay gipusil wa
kailhi kay ga-helmet bisan
pag naay CCTV. -- Misa
Rem Mello

Paraber
mohimog
laing
balaod, hiposa ang mga iro
nga galaroylaroy sa karsada.
Daghan na nangadaot ug
namatay ana. Wa pa gani mo
kahipos sa mga iro, maghimo
na sad og lain. --Daeng Kou
Sa dili pa seguro ang helmet,
driver’s license (lisensya sa
drayber) ug rehistro unahon,
dayon mosunod na lang ang
helmet. -- Josette Asonio

Dapat lang may helmet
para safety (luwas) ang mga
nagmotor. Hasta pod ang mga
naglasti nga magsuot pod og
helmet, hasta ang habalhabal
sa atua mao pod apil sila sa
maong balaod. Ug rason
ang badyet nga dli kapalit og
helmet dili valido kay kapalit
og motor, pero ang helmet
dili. -- Chita Agor
Mas maayo pod naay helmet
pero kadtong helmet nga
makita ang tanang parte sa
nawong. Hanang mailhan
gyud ang nawong kay
daghan kaayo nahitabo nga
naay gipusil ug nagahelmet
ang nipusil, hit and run

(madasmagan nga biyaan
ra). -- Ryan Quimat
Simple ra man na kung
mosunod lang tas national
nga balaud kabahin sa
helmet. Maghelmet na lang
gud ta. Kabahin sa ridingin-tandem (mag-angkasanay
sa motor) pwede man pod
nga maghimo og balaud ang
kada-barangay nga kong
mosulod sa ilang barangay
ipatangtang ang helmet para
mailhan ang mga tawong
nisulod-guwas sa barangay.
Namugna ang RA 10054
para protektahan tang tanan;
sunod na lang gud ta. -Asag Moayo

Libreng
bansaybansay
sa football
gilunsad

Si Mayor Fritz Diaz
mipatigayon og libreng
football o futsal clinic alang
sa mga batan-on sa lungsod
aron mabansay ang mga bata
ug mapalayo sa paggamit sa
ginadili nga droga, pag-inom
og ilimnong makahubog, ug
panigarilyo.

FOR SALE - SKY LANTERNS
(Chinese Lanterns)

Abli ang clinic matag alas
3:00-5:00 sa hapon, Lunes
hangtod Biyernes, didto sa
Siaton Oval.
Bag-ohay
lang
mipatigayon usab og Palarong
Bayan 21 anyos paubos Inter-

LGU, Basketball Tournament
niadtong Mayo 21. Misalmot
ang lungsod sa Valencia,
Zamboanguita ug Dauin.
Duna usay sports clinic sa
Barangay Bonawon sa Lunes,
Miyerkules ug Biyernes.

Make your evening event
memorable!
Text or call

09568128265

