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Inaasahang ito ay makatutulong upang 

masuplayan ng sapat na kuryente at 

makamit ang kasalukuyang load require-

ment sa bayan ng Kalayaan, Lumban, at 

Cavinti hanggang 2020.  

Ang pagpapasinaya ng  energization ay 

pinangunahan nina General Manager 

Ramil De Jesus, Engr. Richard Mondez, 

Construction Chief JM Macalalag, Fore-

man Ramil Dela Torre, at ng Construction 

Crew. Sa ngayon, ang FLECO ay mayroon    

Lumban, Laguna – Sa pagbubukas 

ng taon, bagong 10MVA power 

transformer ang maaari nang mag-

serbisyo matapos itong i-energize 

noong Enero 15, 2018. 

Ang bagong pasilidad ay nagka-

kahalagang P13,776,353 at ito ay 

sinimulang i-uprate noong Hulyo 

28, 2017, kapalit ng 33 taong gulang 

na 5MVA transformer na depektibo 

noon pang 2016.  

nang tatlong 10MVA at dalawang 5MVA 

power transformers na nagpapailaw sa 

11 bayang sakop nito. 

Bilang pagtugon sa Sitio Electrifica-

tion Program (SEP) ng gobyerno, hu-

migit-kumulang 300 tahanan mula sa 

11 sitios sa Laguna ang target na 

mapailawan ng FLECO ngayong taon.  

Kasalukuyang nagsasagawa ng Pre-

Membership Education Seminars at 

instalasyon ang FLECO upang mai-

sakatuparan ang SEP sa Purok 1 

Phase II, Purok 7 Phase II, Brgy. 

Matikiw (Pakil), Purok 6 Brgy. Ani-

bong (Pagsanjan), Purok Uno, Brgy. 

Liyang (Siniloan), Sitio Gumihan, Brgy. 

Maytoong (Paete), Abayari, Mangga, 

Brgy. Kabulusan (Pakil), Sitio Tikdao, Sa-

la, Brgy. San Antonio (Kalayaan), at Brgy. 

Galalan (Pangil).  
 

Tinatayang 136 sitios o 1,739 bahay na 

ang nakabitan ng FLECO mula 2012.  

Ayon sa datos ng National Electrification 

Administration (NEA), 32,688 sitios o 

502,373 bahay -- lagpas sa 100 por-

siyentong  target na 32, 441 ang tagum-

pay na napailawan sa loob ng apat at  

kalahating taon mula Oktubre 2011 

hanggang Marso 2016.  

11 sitios nakatakdang pailawan sa tulong ng SEP  
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Lumban,  Laguna – Idinaos ang sele-

brasyon ng taunang National Wom-

en’s Month sa buong buwan ng Mar-

so sa pagsasagawa ng iba’t-ibang 

programang nagpapakita ng suporta 

sa nasabing pagdiriwang.   

Unang ipinanukala ng Management 

ang pagsusuot ng “Women Make 

Change” shirt ng lahat ng empleyado 

bilang pakikiisa sa “Purple Thursdays”  

NEWS 

ng Philippine Commission for Women. 

Sa tulong ng Laguna State Polytechnic 

University- Siniloan Campus, nairaos 

ang dalawang araw na Gender Aware-

ness and Sensitivity Workshop para sa 

mga empleyado na ginanap nitong 

Marso 23 at 27, 2018.    

Nagkaroon din “film showing” at 

lingguhang “Zumba dancing” para sa 

mga babaeng empleyado ng FLECO.  

Binuksan na sa publiko ang bagong 

area offices sa Mabitac at Pakil, La-

guna nitong Pebrero 19 at Marso 1, 

2018. 

Ang blessing at ribbon-cutting cere-

mony sa Brgy. Lucong, Mabitac ay 

pinangunahan nina Rev. Fr. Anthony 

Ricafort, General Manager Ramil De 

Jesus, Brgy. Capt. Alfredo Facundo, at 

Board Director Ludy Quisao. 

Dinaluhan naman ni Pakil Mayor 

Vince Soriano ang pagpapasinaya ng 

bagong Pakil area office sa Manila 

East Road, Brgy. Tavera, Pakil kasama 

sina GM De Jesus, Board Director Ne-

neth Baladad, TSD Manager Enrico 

Benitez, ISD Manager Jessie Zuniga,  

Area Manager Clemente Pasang, at 

ilang empleyado ng koop habang 

ang pagbabasbas naman ay isina-

gawa ni Rev. Fr. Clifford Miras. 

Naisakatuparan ang konstruksyon ng 

dalawang “single storey building” na 

nagkakahalagang P 880,000.00 sa 

pamamahala ng M.C. Dela Cruz Enter-

prises & General Contractor.  

Sa kasalukuyan, ang FLECO ay nag-

mamay-ari na ng limang area offices 

(sa Pagsanjan, Lumban, Pakil, Famy, at 

Mabitac) at plano ring magpatayo 

nito sa mga natitirang bayang wala 

pang sariling opisina para sa ikagi-

ginhawa pa ng mga konsyumer.  

Fire drill, isinagawa 
sa FLECO 

 
Lumban, Laguna – Sa pangunguna ng 

Bureau of Fire Protection (BFP), idinaos 

ang taunang Fire Prevention Lecture and 

Drill sa FLECO Main Office nitong Enero 

22, 2018.  

Tinalakay sa nasabing lecture ang iba’t-

ibang klase ng sunog at pinagmumulan 

nito, tamang paggamit ng fire extin-

guisher, at mga dapat isaalang-alang 

kapag nagkasunog.  

Ayon sa BFP, mahalagang malaman ng 

bawat empleyado at konsumidores ng 

FLECO ang mga dapat gawin sa oras ng 

sakuna.   
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EDITORIAL 

Director’s Corner SERBISYO, HINDI NEGOSYO 
Emelyn C. Icarangal 

 

 

Ang mga programa tungkol sa “rural electrification” at “total 

electrification of the countryside” ay inilunsad ng ating pa-

mahalaan maraming taon na ang nakalilipas at ang 119 

electric cooperatives sa buong bansa, kabilang na ang 

FLECO, ay inatasang isakatuparan ito.  Magkagayon, bilang 

pagtalima sa nasabing atas, sinisikap ng FLECO na patuloy 

na  maitaguyod ang mga proyekto sa pagpapailaw kahit na 

sa mga lubhang malalayo at maliliit na lugar (sitios at 

purok) na noo’y inakalang pangarap lamang na marating ito 

ng serbisyo ng ilaw.  Naging kaakibat ng FLECO ang 

maraming suliranin para maisakatuparan ang programa lalo 

na at maraming nagaganap na pagbabago at mga hamon 

sa industriya ng elektrisidad.    

Itinuring na pananagutan ng FLECO ang paghahatid ng ser-

bisyo upang matugunan ang pangangailangang magkaroon 

ng biyaya ng kuryente ang bawat mamamayan.  Malaking 

halaga ang magagastos sa pagpapadaloy ng kuryente tulad 

ng mga ilalagay na linya, transformers, kwh meters, at iba 

pa --ngunit hindi negosyo ang inisip ng FLECO, ito ay ang 

ang makapaglingkod.  Hindi nito ginustong gawin itong 

negosyo kahit halos wala na itong babalik na kita. Bilang 

karagdagan, ang halaga ng “membership fee” o butaw  

upang maging kasapi ng FLECO ay P5.00 lamang. Ang 

halaga naman ng taripa sa ilaw na sinisingil sa mga 

gumagamit nito ay batay lamang sa inaprubahan ng En-

ergy Regulatory Commission (ERC).    

Habang ang ilan sa mga pribadong kumpanya sa ilaw ay 

mayroong hangaring magpailaw sa mga lugar na may-

roong maraming bilang na gagamit ng kuryente upang 

mabawi ang lahat ng halagang ginastos sa paglalagay ng 

linya ng kuryente sa kaukulang lugar, ang FLECO ay 

kabaliktaran. Kung ang ilan hindi ay magseserbisyo sa 

mga lugar na walang makukuhang malaking pakinabang 

at ang kanilang prayoridad, hindi ganito ang FLECO. 

Alam nating ang pagkakaroon ng serbisyo ng kuryente 

ang nagbibigay ng pag-unlad sa pamayanan at 

nagdudulot ng pagtaas ng kabuhayan ng bawa’t tahan-

an. Dahil dito, ang FLECO ay patuloy na gaganap sa 

layunin nitong maghatid ng maaasahan, episyente, at 

dekalidad na serbisyo ng kuryente sa rasonableng halaga 

para sa ikasisiya ng mga kamay-ari nito. Nawa’y ating 

tandaan, hindi negosyo, kundi taus-pusong SERBISYO 

ang handog ng FLECO.  



Tamang kaalaman para sa mga kabataan, layunin ng  

Symposium on Rural Electrification & Dance Competition 

FEATURE 

estudyanteng ito. Simple. Habang nakahain sa kanila ang 

dose-dosenang papremyo tulad ng chocolates, sino ba 

namang hindi makikinig para makasagot sa question and 

answer portion ng programa? 

Bukod pa rito, mayroon pang dance competition na mas 

nagpapasaya sa symposium. Ito na nga marahil ang tina-

tawag nating “having fun while learning!” Unang isina-

gawa ang symposia sa Pagsanjan Stand Alone Senior 

High School at Siniloan Integrated National High School. 

Dahil naniniwala ang FLECO na ang tamang kaalaman 

tungkol sa elektrisidad ay magbibigay ng panibagong 

persepsyon sa mga konsumidores nito, pinili ng koop na 

ipahatid sa mga kabataan ang kahalagahan ng kuryente 

at mga gampanin ng distribution utilities sa pagpapailaw 

ng mga komunidad. 
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Symposia? Seminars? Talks? Boring ang mga ‘yan kung puro 

speeches, discussions, at open forum lamang ang iyong matu-

tunghayan. Kaya naman, naisip ng FLECO na taun-taong mag-

sagawa ng Symposium on Rural Electrification and Dance Com-

petition sa masusuwerteng high schools sa Laguna.  

Ang seminar na ito ay maituturing na “one of a kind”. Bakit? 

Kasi, ito ang programang walang mahahabang talks pero 

maraming topics! Paano? Ipinapanood lamang sa mga es-

tudyante ang iba’t-ibang educational/informational videos na 

tumatalakay sa history at profile ng Kooperatiba, mga ahensya 

at kumpanyang kaakibat sa pagpapailaw ng mga tahanan, 

sources of energy, causes of power interruptions, Anti-Electricity 

Pilferage Law, Electric Power Industry Reform Act (EPIRA), at 

kuryentipid tips. Marahil ay napapaisip kayo kung paano naga-

gawa ng koop na panatilihing nakikinig at nanonood ang mga  


