Abril 14, 2018 – Sa unang pagkakataon,

Mayor Ronald I. Sana.

sabay-sabay ginanap ng First Laguna

Nagsimula ang programa na may temang,

Electric Coopertive, Inc. (FLECO) ang

“FLECO, Turning Dreams Into Reality” sa

28th Annual General Membership As-

ganap ika-1 ng hapon sa Mabitac Elemen-

sembly (AGMA) nito sa apat na venues

tary School, Siniloan Plaza, Paete Elemen-

na nilahukan naman ng 20,384 member-

tary School, at Lumban Municipal Covered

consumer-owners (MCOs) mula sa 11

Court.

bayang sakop nito.

Pinangunahan ng FLECO Board of Direc-

Dumalo sa pagtitipon sina Department

tors ang pagbati sa mga bisita at sa lahat

of Energy (DOE) Secretary Alfonso G.

ng nakiisa sa pagdiriwang.

Cusi, Dir. Cesar G. Dela Fuente III, Usec.

Nanalo ang 256 attendees sa isinagawang

Donato D. Marcos, Asec. Leonido J. Pulido, Asec. Gerardo D. Erguiza, Jr., National

Electrification

Administration

(NEA) Deputy Administrator Atty. Vicar
Loureen G. Lofranco, National Center of
Electric Cooperative Consumers, Inc.
(NCEECO)

National

Chairman

Gen.

Akmad Mamalinta, Gov. Ramil L. Hernandez, Mayor Eduardo R. Tibay, at

raffle draw na isa sa highlights ng programa; ang grand prize winners ay naguwi ng Php 50,000, Php 25,000, Php
10,000, at Php 5,000.
Ayon sa Management, maituturing na
tagumpay ang pagdalo ng libu-libong
consumers dahil ito ang pinakamalaking
bilang ng attendees sa kasaysayan ng
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30 paaralan natulungan ng Koop sa
Brigada Eskwela ‘18

FLECO 45 taon na
Ipinagdiwang ang ika-45 anibersaryo

Nagkaloob ng tulong ang FLECO sa 30

upang makapaghatid ng tulong sa

ng Koop nitong Abril 3, 2018.

paaralan sa Laguna nitong Mayo 2018

mga eskwelahang sakop nito.

Bilang pasasalamat, nagkaroon ng li-

Nagpasalamat ang mga guro sa

breng gupit at meryenda ang mga

kontribusyon

konsyumer na bumisita sa mga opisina

bilang pakikiisa sa Brigada Eskwela na
bahagi ng Corporate Social Responsibility (CSR) projects ng Kooperatiba.
Pinangunahan ni General Manager Ramil
F. De Jesus at ng Institutional Services
Department ang pamamahagi ng mga
pintura at iba pang materyales na magagamit sa pagsasaayos ng mga silid
aralan.
Sa tulong ng Technical Services Department, na-inspeksyon at naisaayos ang
electrical wirings ng ilang paaralan.
Ito ay taun-taong isinasagawa ng FLECO

ng

FLECO

sa

pagpapainam ng kalidad na edukas-

ng FLECO noong Abril 6.

yon.

Nagtalaga ng 2

Bukod sa CSR project na ito, nagbi-

bawat area office upang mahandugan

bigay din ng donasyon ang Koop sa

ng libreng serbisyo ang mga konsumi-

mga barangay tulad ng nebulizers,

dores nito.

electric fans, at iba pa.

Ito ay taunang isinasagawa ng FLECO

Nakagawian ding magsagawa ng “Gift

bilang selebrasyon ng pagkakatatag at

Giving” tuwing Disyembre at “Pa-

pagkakainkorpora nito sa National

premyo sa Resibo” para sa member-

Electrification

consumer-owners (MCOs) na maagap

noong Abril 3, 1973.

manggugupit

Administration

sa

(NEA)

magbayad ng kanilang mga bill.

Total electrification — hamon ni Cusi sa FLECO
19 sitios paiilawan sa 2019-2020
Pailawan ang lahat ng tahanan na

“Gayundin po, again I would like to ap-

nasasakupan ng FLECO -- ito ang

peal and sinabi ko po sa management ng

pangunahing direktiba ni DOE Sec.

FLECO, hindi po ako tatanggap ng any

Alfonso G. Cusi sa FLECO, Inc. sa

reason, except that I want all household

ginanap na 28

th

AGMA nitong Abril

14, 2018.
Bilang kinatawan ni Pangulong Rodri-

to have electricity! Iyan po ang kagustuhan ng Pangulo, ‘yan po ay gagawin natin!” ani Cusi.

go R. Duterte, ipinaabot ni Cusi ang

Naisumite na sa NEA at DOE ang Master

pagnanais ng gobyerno na mai-

Plan ng FLECO para sa 19 na natitirang

sakatuparan ang “total electrification”

Sitio Electrification Projects (SEP) na na-

sa buong bansa.

katakdang tapusin hanggang 2020.
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Ano ang Read-and-Bill System?
Ito ay isang makabagong pamamaraan upang mapabilis ang paghahatid ng resibo
ng kuryente sa mga konsumidores. Isang hakbang ito para mas mapaganda pa ang
kalidad ng serbisyo ng FLECO.
Upang makasabay ang ating Kooperatiba sa teknolohiyang ito na ginagawa na rin sa
ilang electric cooperatives gaya ng BATELEC, PELCO, at iba pa, naisip ni Engr. Richard
Mondez (FLECO Corplan, Info-tech, and Trading Department Manager) na subukan
ang ganitong sistema.
Sinimulan ito sa pagbibigay ng sapat na training at kaalaman sa mga meter readers.
Sa tulong ng Xen Energy Systems, Inc. (XESI), naturuan sila ng tamang paggamit ng
bagong “Mobiwire” gadgets. Para masukat ang bisa o effectiveness ng nito, at makapaghanda sa magiging adjustments, sinimulan ang “pilot testing” sa bayan ng Lumban at Kalayaan nitong Abril.
Dahil dito, may ilang kapakinabangang nakita ang FLECO para maipagpatuloy ito at mailunsad sa ilan pang franchised
areas. Bukod sa mas napadaling pamamahagi ng Statement of Account (SOA) o bill na dating gumugugol ng 7 araw para
sa pagbabasa ng metro at 7 araw sa pamamahagi, napaigsi ito sa kabuuang 10 araw. Mas kaunti ring manpower ang
kailangan upang magampanan ang mga gawain. Sa ganitong paraan, mas makatitipid ang FLECO sa administrative at operating expenses dahil ang dating resibo na nagkakahalagang P1.00 isa, ay 36 sentimo na lamang ngayon.
Umani ang read and bill system ng positibong reaksyon mula sa mga konsumidores. Ito ay naging motibasyon ng FLECO
upang ituloy ang sistema sa iba pang lugar na sakop nito. Target namang ilunsad ang read and bill system sa Mabitac at
Sta. Maria ngayong billing period ng Hunyo 2018.

BOARD OF DIRECTORS
President: Allan S. Gualberto
Vice Pres.: Manolito R. Flores
Secretary: Emelyn C. Icarangal
Treasurer: Ludy A. Quisao
Auditor: Joseph Gilbert M. Ruazol
P.R.O.: Nenita D. Baladad
Members:
Lazaro M. Mercado
Flaviano C. Lameyra
Efren D. Magracia
Nilo Y. De Robles
Lyn L. Abrigo

GALLERY

Brigada Eskwela 2018
Bilang pakikiisa sa Brigada Eskwela 2018, tumulong ang FLECO sa 30 na paaralan sa Laguna sa pamamagitan ng pamamahagi ng ilang materyales na magagamit sa pagsasaayos ng mga silid aralan tulad ng
pintura. Ininspeksyon din ang electrical wirings ng mga silid upang masigurado ang kaligtasan ng mga
estudyante. Ito ay taunang isinasagawa ng Kooperatiba upang makapagbigay ng munting tulong sa mga
eskwelahan.

Balik Eskwela Program
Hangarin ng FLECO ang dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Kaya ngayong taon, bukod sa
Brigada Eskwela (kung saan 30 paaralan ang natulungan), ay nagsagawa pa ang Kooperatiba ng "Balik
Eskwela Program" sa Sitio Magalolon Day Care Center, Brgy. San Antonio, Kalayaan nitong Hunyo 20,
2018. Binigyan ng bagong bags at school supplies ang 41 mag-aaral sa nasabing paaralan. Nagdonate
din ng mga electric fan, pintura, at ilang kagamitan sa pagsasaayos ng bubong ng gusali. Nakiisa rin
ang ilang empleyado sa pagpipinta ng eskwelahan. Ito ay isa lamang sa Corporate Social Responsibility
projects ng FLECO. Inaasahang mas maraming paaralan pa ang matutulungan ng FLECO sa mga
susunod pang taon.

Technical Activities

Nagsasagawa ng iba’t-ibang technical activities ang FLECO tulad ng maintenance upang mapanatiling
gumagana at maayos ang mga pasilidad ng Kooperatiba. Ang ilan sa mga ito ay ang pagpapalit ng
mga lumang cross arm, poste, at clearing of right of way. Ito ay isinasagawa upang maiwasan ang
pagkasira ng mga kagamitan na madalas nagiging sanhi ng pagkawala ng serbisyo ng kuryente sa
ilang lugar.
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28th Annual General
Membership Assembly
April 14, 2018. 20,384 attendees.
11 towns. Tons of prizes. One FLECO.
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HINDI LANG KURYENTE ANG AMING HATID
Dir. Nenita D. Baladad
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Basahin mo ako!
Basahin mo ako hindi dahil sinabi kong “Basahin mo ako!” Basahin
mo ako dahil gusto mo, dahil ninais mo, dahil alam mong kailangan
mo akong basahin. Huwag mo akong basahin kung napipilitan ka
lamang. Huwag kang maglaan ng oras para sa akin kung ayaw mo.
Hindi ako mamimilit, dahil ang kailangan ko ay ‘yung makikinig. Ngayong nakarating ka sa pangungusap na ito, sa tingin ko ay handa ka
nang magbasa. Tara?
Isang pangkaraniwang araw. Sabado. Walang pasok ang mga estudyante. Araw ng pahinga ng karamihan sa mga nagtrabaho buong
linggo. Biglang nawalan ng kuryente. Nagalit ka. Nainis. Napasigaw
ng malakas dahil sa init. Kinuha mo ang iyong telepono, nag-dial ka
ng numero. Unang beses, ikalawa, ikatlo. Hindi nagri-ring, busy lahat
ng linya. Lalong uminit ang ulo mo. Wala pa ring kuryente. Naisipan
mong magbukas ng Facebook, baka sakaling may “power advisory”.
Ito. EMERGENCY POWER INTERRUPTION.
May nabanggang poste ng kuryente malapit sa inyong kalye, may
nabagsakang sasakyan, trahedya. Nag-ring ang iyong telepono.
Parehong dahilan ang sinabi sa’yo. Aksidente. Poste. Nabangga.
Sugatan. Pamilya. Patay. Lima. Napahinto ka sa pagsasalita sabay sagot nalang ng “Sige, salamat.” Mahinahon. Walang halong galit.
Huminga ka ng malalim. Lumabas sa inyong pinto at nagsimulang
maglakad. Sa kabilang kalye, nakita mo ang kumpulan ng mga tao.
Apat na sasakyan ang nandoon. Mayroong ambulansya, pulis, bumbero, at sasakyan ng koop na tinawagan mo.
Mainit pa rin. Pero basang-basa ang kalsada. Naghalo ang tubig mula sa trak ng bumbero, ang gasolinang natapon mula sa naaksidenteng sasakyan, ang pawis ng mga manggagawang naroon, pati na rin
ang dugo, at luhang umagos mula sa mga mata.
Wala pa ring kuryente pero hindi ka na galit. Hindi ka na naiinis. Dahil
ngayon, alam mong ang lahat ng nangyayari sa iyo ay konektado rin
sa ibang tao.
Walang kuryente? Baka naman ginagawa na ang lahat para maibalik
ito. Baka naman kailangan na talagang gawin dahil mas lalala ang
magiging sira nito kapag nagtagal. Baka naman ayaw din nilang
mawalan ng kuryente at hindi nila ‘yun kagustuhan. Ang tanong,
“Sino ba ang may gusto?” Wala, dahil maging ang koop, ayaw na
ayaw nito.
Ngayon, tumingin ka sa paligid mo. May kuryente na.
At nagpapasalamat ako sa iyong pagbabasa. -vrnc

Consumer’s Voice
Aeryne Joy Mondez (Lumban, Laguna)
“Madami akong natutunan at nalaman sa serbisyo nila (seminar).
Maaasahan ang FLECO hindi lamang sa magagandang salita kundi sa
gawa.”
Aubrey Lopez (Siniloan, Laguna)
“Good service. They have an advance announcement when there is a
power interruption.”
Wilmer Miras (Cavinti, Laguna)
“Binabati ko ang napakabilis na serbisyo ng FLECO staff sa aming
request sa printing ng resibo sa school.”

Note: Ang ginamit na halimbawa ay base sa power rates nitong buwan ng Hunyo.

Across
1. kapag nawalan ng kuryente, ________ ang paligid
3. tawag sa enerhiyang hindi basta-basta nauubos
5. abiso
7. ahensiyang dumidinig sa mga petisyon ng kooperatiba
8. transmission lines
9. bayarin
Down
2. taunang pangkalahatang pagpupulong
4. panandaliang pagkawala ng kuryente
5. buwan ng anibersaryo ng FLECO
6. LED o fluorescent
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