Matapos ang dalawang buwang serye ng
Briefing and Orientation on the Roles of
Member-Consumer-Owners (MCO) Organization sa 11 bayang sakop ng First Laguna
Electric Cooperative, Inc. (FLECO), naihalal
na ang “over-all federated officers” ng samahan nitong Oktubre 5, 2018.
Ang mga inihalal na “EC-wide MCO federated officers” ng FLECO ay sina: Chairman
Rolando De Ramos (Lumban), Vice Chairman Alberto De Sagun Jr. (Cavinti), Secretary Liza P. Mendoza (Pakil), at Treasurer
Rodelio C. De Leon (Siniloan).

Ang mga nabanggit ay itinalaga namang
“chairman” ng samahan mula sa barangay
hanggang “municipal level” na binubuo
ng 644 MCO officers mula sa 161 barangay na nasasakupan ng Koop.

miyembro nito, at marami pang iba.

Layunin ng organisasyong ito na mas
palakasin ang ugnayan ng Kooperatiba at MCOs nito sa pamamagitan ng
pagsusulong ng mga programang
Sa pangunguna ng Institutional Services makatutulong sa pawang panig at
Department (Member Services Division), mag-aangat sa interes ng mga kasapinaisagawa ang “seminars” na tumalakay tagatangkilik-kamay-ari nito.
sa tungkulin ng MCO organization, maha(V. Polidario)
halagang impormasyon tungkol sa koop,
estado ng elektripikasyon, mga proyekto
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AAA PERFORMANCE EXCELLENCE AWARD
MULING NASUNGKIT NG FLECO
Sa ikalawang pagkakataon, naiuwi ng First
Laguna Electric Cooperative, Inc. (FLECO)
ang AAA Performance Excellence Award sa
isinagawang Electric Cooperative (EC)
Overall Performance Assessment ng National Electrification Administration (NEA)
nitong ika-6 ng Agosto, 2018 sa NEA
Building, Diliman, Quezon City.
Kabilang ang FLECO sa 33 kooperatiba sa
buong bansa na nagkamit ng “perfect
score” sa isinagawang “assessment” para
sa taong 2017. Ito ang unang beses na
nakakuha ng 100% “overall score” ang
Kooperatiba na nangangahuluhang “fully

compliant” ito sa Key Performance Standards (KPS) ng NEA sa aspetong pinansyal,
institusyunal at teknikal.
Tinanggap ni FLECO General Manager Atty.
Ramil F. De Jesus at Board President Allan S.
Gualberto ang parangal sa pagdiriwang ng
NEA Week na dinaluhan ng electric cooperatives sa bansa.
Unang nakatanggap ng AAA Performance
Excellence Award sa Lumens Awards ang
FLECO nitong nakaraang taon, na ibinatay
naman sa resulta ng 2016 EC Overall Performance Assessment. (Y. Cruz)
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NEWS

121 ECs susi sa tagumpay ng NEAM 2018
FLECO, nakibahagi sa simultaneous activities

Agosto 31, 2018 --- Sa pagtatapos ng
National
Electrification
Awareness
Month 2018 (NEAM), sabay-sabay na
ipinagdiwang ng 121 electric cooperatives (ECs) sa buong bansa ang National
Tree Planting, Line Clearing Day, and
Candle Lighting Ceremony sa kanikaniyang headquarters.
Sa tulong ng Department of Environment and Natural Resources (DENR),
nakapagtanim ang FLECO ng 800 seedlings ng cacao at langka sa Sitio Dahican,
Brgy. San Antonio, Kalayaaan, Laguna.
Matapos ang tree planting, nagtungo
naman ang technical services crew ng
koop sa Feeder Road, Paete, Sitio Lunao,
at Sitio San Juan, Brgy. San Antonio,
Kalayaan para makiisa sa National Line

Clearing Day.
Pagsapit ng ika-6 ng hapon, sinindihan ang 61 kandilang sumisimbolo sa
numero ng mga sitiong hindi pa napaiilawan ng FLECO.
Ang National Candle Lighting Ceremony ay isinagawa upang ipakita ang
pagkakaisa ng 121 ECs at iparating
ang pagnanais na mapailawan ang
lahat ng sitiong nasasakupan ng mga
ito.
Nais ding ipaabot ng mga nabanggit
na programa ang pangangailangan
ng ECs ng karampatang badyet mula
sa gobyerno upang maisakatuparan
ang mithiing “total electrification” sa
bansa. (V. Polidario)

FLECO BOD, officials nakiisa sa 1st PHILRECAPHILFECO Joint Convention and 39th Annual
General Membership Assembly
General Santos City — Sa pangunguna
ni General Manager Atty. Ramil F. De
Jesus at Board President Allan S. Gualberto, buong pwersang dumalo ang
FLECO Board of Directors at Management sa ginanap na 1st Joint Convention at Annual General Membership
Assembly ng Philippine Rural Electric
Cooperatives Association at Philippine
Federation of Electric Cooperatives nitong Agosto 16-18, 2018.

in the industry and maximizing opportunities through teamwork, unity and
cooperation."

Sa pagtitipon, binigyang diin ni NEA
Administrator Edgardo R. Masongsong
ang kanyang hamon sa electric cooperatives (ECs), "The challenge remains: to
bring the ECs into the global sphere of
empowerment in facing the challenges

Inilahad din sa pagpupulong ang
tagumpay na nakamit ng PHILRECA at
PHILFECO sa nakalipas na taon,
gayundin ang mga plano at proyektong isusulong sa mga susunod pang
panahon. (V. Polidario)

Dagdag pa niya, ang pagdiriwang ay
isang magandang pagkakataon upang
magkaisa ang ECs at magkaroon ng
pagpapalitan ng mga bagong ideya at
estratehiya para sa mas ikagaganda
ng serbisyo sa mga miyembro at konsumidores nito.

The Productive
Work Attitude
Program ikinasa
para sa mga
empleyado ng Koop
Isinakatuparan ang kauna-unahang
values enhancement seminar ng taon
na pinamagatang “The Productive
Work Attitude Program” sa FLECO
Multi-Purpose Hall nitong Setyembre
11, 2018.
Pinangasiwaan ni Rodolfo Vitangcol ng
The Attitudinalists Training Center ang
nasabing programa sa pamamagitan
ng pagtalakay ng ilang paksa tungkol
sa “attitude”.
Kasama sa ipinaliwanag ang formula
upang maging masaya at produktibo
sa trabaho, iba’t-ibang uri ng
empleyado, tunay na kahulugan ng
tagumpay, at ang kahalagahan ng attitude sa buhay.
Ayon kay Vitangcol, ang lahat ng mga
napag-usapan sa training ay mawawalan ng katuturan kung hindi ito
isasabuhay.
Ang training ay dinaluhan ng 55
empleyado mula sa Technical Services
Department, Area Management Department, at Institutional Services Department (linemen, meter readers, disconnectors, at iba pa).
Ito ay may layuning mas mapabuti ang
pakikitungo ng bawat empleyado sa
mga kamanggagawa at konsumidores
ng kooperatiba, gayundin ang kanilang
pamumuhay
bilang
mga
indibidwal. (V. Polidario)

NEA’s CORNER

FEATURE

Silipin ang bagong features ng FLECO website!
fleco.com.ph

May bagong features ang official website
ng FLECO, Inc.! Bisitahin lamang ang
www.fleco.com.ph upang ma-access
ang mga ito. Bukod sa pagpapaganda ng
“visuals” nito, dinagdagdagan pa ng
“options” ang “menu” nito. Sa ilalim ng
“About”, maaaring mabasa ang History,
Distribution Map, Annual General Membership Assembly Reports, at iba pang
mahahalagang impormasyon tungkol sa
Koop.

ring makapagbayad online gamit ang
“Online Payment” option sa pamamagitan ng iyong Landbank ATM debit/
credit card at iba pang accredited
banks.

Youtube Channel (FLECO, Inc.).

Kung may suhestiyon o report, sagutan
lamang ang aming “Customer Satisfaction Survey”. Mayroon na ring “Bill Calculator” feature na magagamit kung
Para naman makatanggap ng notifica- nais malaman ang konsumo sa
tions/text ng power advisories, an- kuryente ng iyong appliances. Sa ibaba
nouncements, events, etc., mag-register ng “Rates” section, nakalista naman
na sa “SMS Alert/ ESOA” section!
ang “unbundled rates” o pagkakabahabahagi ng singil sa iyong monthly bill.
Panoorin ang Powerlines videos na
Makikita rin sa website ang “Power
I-click ang “Consumer” menu kung nais naglalaman ng makabuluhang impor- Service Interruption” advisory, online
mo namang makatanggap ng iyong bill masyon tungkol sa serbisyo ng FLECO “Newsletter”, “Gallery”, “Work Force”,
gamit ang “Online Bill Inquiry”. Pwede na na nakadirekta naman sa ating official
“Careers”, at “Contact”. Ang daming
bago ‘di ba? Kaya kung may katanungan,
bisitahin
lamang
ang
www.fleco.com.ph!
(V. Polidario)
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Nebulizers kaloob ng Koop sa 164 barangays

Namahagi ang First Laguna Electric Cooperative, Inc. (FLECO) ng nebulizers sa lahat ng 164 na barangay na nasasakupan nito (Cavinti-Sta. Maria).
Ang naturang proyekto ay bahagi ng pinalakas na Corporate Social Responsibility activities upang mapagtibay ang samahan ng mga kasapitagatangkalik-kamay-ari ng FLECO at pamunuan nito.
Layunin ng FLECO na makatulong sa mumunting paraan sa mga Local
Government Units (LGUs) at sa mga nasasakupan nito.
Sinimulan ang programang ito sa bayan ng Lumban noong nakaraang
taon at natapos lamang nitong ika-25 ng Hulyo, 2018.
Isa lamang ito sa mga CSR projects na isinasagawa ng FLECO taun-taon.
Ang ilan pang gawain ng koop ay ang mga sumusunod: pagbibigay ng
“livelihood” o kabuhayan sa kapus-palad na tagatangkilik ng kooperatiba,
“Gift Giving” tuwing kapaskuhan, pagtulong sa mga paaralan sa pamamagitan ng pakikilahok sa Brigada Eskwela, Balik Eskwela Program, at
marami pang iba.
Nais ng kooperatiba na maipagpatuloy pa ang mga ganitong programa
hanggang sa mga susunod na taon at ang pakikipag-ugnayan sa LGUs
ang magsisilbing daan upang pagtibayin pa ang samahan ng mga
miyembro nito at matugunan ang ilan nilang pangangailangan sa tulong
ng mga kapaki-pakinabang na programang gaya nito. (V. Gallardo)
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KURYENTULA
KURYENTULA

Kuryentula 2018
Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika nitong Agosto, naglunsad ang FLECO ng paligsahan sa pagsulat ng tula.
Narito po ang dalawa sa limang nagwagi sa ating patimpalak:

Liwanag ng Kaunlaran at Kaginhawahan
ni Jeffson Sancon Baldemeca (Unang Karangalan)
Dulot mo ay dagitab ng walang hanggang liwanag,
Sa kandungan ni ina'y ikaw ang tanglaw at sinag,
Pagmamahal at tiwala ko sayo'y hindi natitinag,
Sa pangarap ko'y kasama ka sa pag-aninag.
Sa higit dalawang dekada ng aking pamumuhay,
Ikaw ang sandigan sa aking patuloy na pagiging mahusay,
Bahagi ka sa tiyaga at pagsusunog ng kilay,
Laso, gantimpala, at parangal dahil sa’yo’y aking taglay.
Sa pagmulat ng aking mga mata,
Ikaw ay nariyan at laging kasama,
Patuloy na gabay ng bawat pamilya,
Katulad nga ng pamilyang sa akin ay nag-aalaga.
Sa unos at kalamidad mang dulot ng kalikasan,
Hindi mo kami iniwan hanggang sa ito ay malagpasan,
Ikaw ay walang sawang tumutulong at inaasahan,
Sigurado hindi lang ngayon bagkus ay magpakailanman.
Taos-pusong pasasalamat ang
Sa lahat ng masasayang araw
Sa iyong serbisyong puno ng
Salamat FLECO, sa kaunlaran

aming ipinapaabot,
na iyong dulot,
liwanag kami’y nababalot,
at kaginhawaang ikaw ang sagot.

Bayani ng Liwanag
ni Paul Sebastian Valdenarro (Natatanging Banggit)
Araw araw peligro ang kanilang hinaharap,
Sa pag-akyat ng mga posteng tila ‘sing tayog ng alapaap,
Sa pag ayos ng kuryenteng kumikislap-kislap,
Upang ang liwanag ay patuloy na lumaganap.
Ang kuryente ay mahalaga sa ating buhay,
Sapagka't ilaw ang syang nagbibigay kulay,
Sa oras ng kadiliman FLECO ang ating karamay,
Empleyado nila'y magagaling at mahuhusay.
Tamang pag gamit ng kuryente ay alamin,
Upang hindi tumaas ang babayadan natin,
Ang pag konsumo ay maaring kompyutin,
Upang hindi kapusin sa mga bayarin.
Kung mawalan ng kuryente sila'y ating unawain,
Huwag agad natin silang sisisihin,
Sapagka't may mga kailangang silang gawin,
Upang maging maayos ang pag daloy ng
kuryente sa mga bahay natin.

CONGRATULATIONS TO OUR
PAPREMYO SA RESIBO 3RD
QUARTER ELECTRONIC RAFFLE
DRAW WINNERS!
1ST PRIZE KYOWA ELECTRIC GRILL
-OLIVEROS, SHERLITA (CAVINTI)
-MADRAZO, PILAR-WT- (KALAYAAN)
-ACUSAR, MA. GRACIA (PAKIL)
-VALSORABLE, EDILBERTO (FAMY)
2ND PRIZE KYOWA OVEN TOASTER
-DACDAC, ROBILITA (PAGSANJAN)
-LOPEZ, YOLANDA (KALAYAAN)
-PIAMONTE, RAUL (PANGIL)
-JAMILANO, AMADO (FAMY)
3RD PRIZE ASTRON DESK FAN
-GALLARDO, RIZA (CAVINTI)
-ADRICULA, GRACE (PAETE)
-GRAJERA, JESSICA (PAKIL)
-FRANCIA, RHODA (MABITAC)
4TH PRIZE KYOWA ELECTRIC KETTLE
-BALOTA, JOSE-F (PAGSANJAN)
-BADILLO, HOMER #2 C. (LUMBAN)
-ADVENTO, ABEL (SINILOAN)
-BAUTISTA, EUTIQUIO (STA. MARIA)
5TH PRIZE KYOWA FLAT IRON
-WATSON, NOEL ( PAGSANJAN)
-MAGDAONG, MARY JANE (PAETE)
-GOMEZ, MORENO (SINILOAN)
-ROAN, ERENIO (STA. MARIA)
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