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Kuryentula: 

Ang aking si Feli 

Agosto 8, 2019 — Humakot ng limang     
karangalan ang First Laguna Electric Coo-
perative, Inc. (FLECO) sa isinagawang 
Golden Dagitab and PHILRECA Awards 
kasabay ng pagdiriwang ng ika-50        
anibersaryo ng National Electrification             
Administration (NEA) sa Philippine Inter-
national Convention.  
 

Nakamit ng koop ang Paramount      
Achievement Award, AAA Category in the 
2018 Overall EC Performance Assessment, 
Golden Dagitab Award, Model Member-EC 

Award, at 3 Years of Powerhouse         
Excellence Award.  
 

Sa 2018 Overall EC Performance, 
nakakuha ang FLECO ng 98.4% total score 
na ibinatay sa aspetong pinansyal, 
teknikal, at institusyunal. 
 

Sa loob ng tatlong taon, nanatiling nasa 
AAA Category ang FLECO-- ang pinaka-
mataas na kategoryang ibinibigay sa mga 
koop. (Veronica Joy M. Polidario) 

FLECO, NAG-UWI NG 5 PARANGAL SA NEA 
GOLDEN DAGITAB & PHILRECA AWARDS 2019 

66 

KURYENTALINO: 

Edukasyong suportado 

ng FLECO 

ng ECs na tinawag na ―Gratitude for Gold‖.  
 

Mayroon ding kompetisyon sa pagpipinta, 
pagsulat ng kanta, pagkuha ng litrato, 
paggawa ng dokyumentaryo, at ―Warriors 
of Light Summit‖ linemen rodeo compe-
tition.  
 

Karagdagan sa mga ito ay ang Solidarity 
Run for Light, International Convention on 
Rural Electrification, Energization of the 

Buong buwan ng Agosto ipinagdiwang ng 
National Electrification Administration (NEA) 
at 121 electric cooperatives sa buong bansa 
ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng 
ahensya. 
 

Binuhay ng iba’t-ibang aktibidad at         
programa ang pagdiriwang kasabay ng    
National Electrification Awareness Month; 
pinasimulan ang selebrasyon sa pamamagi-
tan ng pagdaraos ng misang pasasalamat  

121 electric coops ipinagdiwang ang ika-50 taon ng NEA 

13 Millionth Consumer, NEA-ECs-

MCOs Consultative Conference, Exhi-

bit of Memorabilla, at iba pa. 
 (Veronica Joy M. Polidario) 



164 barangay na sakop ng koop nabiyayaan ng nebulizers at bp sets 

Marso 24, 2019 – Umabot sa 30, 552 
member-consumer-owners ang dumag-
sa sa 29th Annual General  Membership 
Assembly ng  FLECO na sabay-sabay na 
ginanap sa apat na magkakahiwalay na 
venues sa area coverage nito.  
 

Dinaluhan nina NEA Administrator      
Edgardo R. Masongsong, Cong.          
Benjamin C. Agarao, Jr., Mayor Eduardo 
R. Tibay, PALECO Board President Jeffrey 
Y. Tan-Endriga, at Provincial Cooperative 
Development Office Head Edwin Bautista 
ang pagdiriwang.  
 

Nag-umpisa ang programa  na may    
temang, ―FLECO at MCOs: Sama-sama, 
Tulung-tulong sa mga Hamon ng 
Panahon‖ sa ganap na ika-1 ng hapon sa 
Siniloan Plaza, Lumban Municipal Co-
vered Court, Nanguma Mabitac Covered  

FLECO, nakiisa sa NEAM 2019 
500 puno naitanim sa Kalayaan 

Pagkatapos magtanim, dumiretso ang 
technical services crew ng koop sa iba’t 
ibang bahagi ng nabanggit na barangay 
upang magsagawa ng line clearing.  
 
Regular namang mino-monitor at bina-
balikan ng FLECO ang mga itinanim na 
puno sa mga tree planting sites.  
 

Taunang ipinagdiriwang ng ECs ang  
NEAM upang makatulong sa kalikasan at 
maipabatid sa lahat ng MCOs ang kaha-
lagahan ng ―total electrification‖ sa 
bansa. (Veronica Joy M. Polidario) 

Court, at Paete Elementary School.  
 

Dahil ito ang unang beses na nakadalo 
si Masongsong sa AGMA ng FLECO, 
ibinida niya ang mga tagumpay na 
nakamit nito sa mga nakalipas na taon, 
pati na rin ang iba pang mahahalagang 
detalyeng kailangang malaman ng 
MCOs.  
 

Pinangunahan din ng FLECO Board of 
Directors ang pagbati sa lahat ng 
nakiisa sa pagdiriwang, gayundin ang 
pagbunot sa 356 raffle draw winners na 
nag-uwi ng P500.00-25,000.00 cash 
prizes.  
 

Sa taong ito naitala ang pinakamalaking 
bilang ng dumalo (43.38%) sa           
kasaysayan ng FLECO AGMA.  

(Veronica Joy M. Polidario) 

Higit 30 libong MCOs dumalo sa 29th AGMA  

Batas pro-rural  
electrification, panukala ng 

4 partylists na  
kasangga ng coops  

 

May kakampi na ang member-consumer
-owners ng electric cooperatives mata-
pos manalo ang Association of Philip-
pine Electric Cooperatives (APEC), Ako        
Padayon Pilipino, Philippine Rural Elec-
tric Cooperatives Association, Inc. 
(PHILRECA), at Rural Electric Consumers 
and Beneficiaries of Development and 
Advancement, Inc. (RECOBODA) sa na-
kalipas na halalan nitong Mayo 13, 2019.  
 

Nagkaroon ng kinatawan sa kongreso 
ang MCOs at ECs sa katauhan nina    
Sergio C. Dagooc (APEC), Adriano A. 
Ebcas (Ako Padayon Pilipino), Presley C. 
De Jesus (PHILRECA), at Godofredo N. 
Guya (RECOBODA).  
 

Kasama sa mga isinusulong na panukala 
ang pag-amyenda sa Electric Power  
Industry Reform Act (EPIRA), pagtatayo 
ng Lineman Training Academy of the 
Philippines, Magna Carta for Workers in 
the Energy Sector, pagtatakda ng 
―Linemen Appreciation Day‖, at iba pa.  
 

Prayoridad ng mga nabanggit na  party-
lists ang pagpapasa ng mga batas na 
naglalayong makatulong sa ikauunlad at 
ikagaganda ng estado ng elektripikas-
yon sa bansa.  
 

Naging kabahagi rin ang MCOs ng koop 
sa pagpapalaganap ng adbokasiya ng 
mga nabanggit na partylists. (Veronica Joy 
M. Polidario) 

Photo credits: Department of Energy 

NEWS 

Agosto 30, 2019 — Sabay-sabay na 
nagsagawa ng Nationwide Tree       
Planting and Line Clearing ang 121 
electric cooperatives sa pagdiriwang 
ng National Electrification Awareness 
Month (NEAM).  
 

Muling nagtanim ang FLECO sa Sitio 
Dahican, Brgy. San Antonio, Kalayaan, 
Laguna ng 500 seedlings ng duhat, 
langka, guyabano, at bignay na nag-
mula naman sa Department of        
Environment and Natural Resources 
(DENR).  

FLECO Task Force Kapatid. Ipinadala ng FLECO sina  Foreman Ramil Dela Torre, Ronaldo 
Cunanan, John Eric Oliveros, Marlon Manalo, Jeffrey Bejosano, Mardy Ramos, at Ronson 
Blues Pacla sa Palawan Electric Cooperative, Inc. upang makatulong sa tatlong buwang 
rehabilitasyon ng nasabing koop sang-ayon sa direktiba ng National Electrification         
Administration (NEA). 

http://www.congress.gov.ph/members/search.php?id=dagooc-s


164 barangay na sakop ng koop nabiyayaan ng nebulizers at bp sets 

NEWS : CSS PROJECTS 

KURYENTALINO: Edukasyong suportado ng FLECO 
50 paaralan sa Laguna, natulungan ngayong taon 

Hindi nawawala sa listahan ng benepisyaryo ng Cooperative 
Social Services projects ng FLECO ang mga paaralan. Dahil 
lubos na pinahahalagahan ng kooperatiba ang edukasyon, 
nakasama na sa mandato nito ang pagpapaganda ng kali-
dad ng pag-aaral ng mga kabataan sa 11 bayang nasasa-
kupan nito. Sa pamamagitan ng taunang pagsasagawa ng 
―Kuryentalino Quiz Bee‖ at ―Symposium on Rural Electrifica-
tion and Dance Competition‖ sa high schools, aktibo rin 
ang koop sa panahon ng Brigada Eskwela. 
 

Nitong nakaraang Mayo-Hunyo, napagkalooban ng mga 
pintura, school supplies, at hygiene kits ang 50 paaralan sa  
co-verage area. Ngayong taon, napili ng FLECO ang Liyang 
Child Development Center sa Brgy. Liyang, Siniloan, Laguna 
bilang benepisyaryo ng Balik Eskwela "Adopt-a-School" 
project nito. 

Isinaayos ang silid-aralan sa pamamagitan ng paglilinis,       
pagpipintura, at pagkukumpuni ng electrical wiring. Pinagkaloo-
ban rin ang mga estudyante nito ng hygiene kits. 
 

Sa isinagawang ―School Lighting Project‖ nitong Setyembre 3, 
2019, nagbigay naman ang koop ng "housewiring materials" sa 
J. Santiago Elementary School sa Brgy. Santiago, Sta. Maria, La-
guna. Anim na silid-aralan sa nasabing paaralan ang matutulu- 
ngan ng proyektong ito. 
 

Maasahan ng mga MCOs na magpapatuloy ang mga      
proyektong pang-edukasyon na katulad ng mga nabanggit, 
dahil suportado ng FLECO ang dekalidad na edukasyon para sa 
mga kabataang nasasakupan nito.   
      

(Veronica Joy M. Polidario) 

Muling namahagi ang FLECO ng nebulizers at blood pressure kits sa lahat ng nasasakupang barangay nito ngayong taon. Sa 
pakikipagtulungan ng mga pangunahing power suppliers o pinagkukunan ng kuryente ng koop na San Miguel Energy Cor-
poration (SMEC) at GNPower Mariveles Coal Plant, Ltd. Co. (GMCP), naging posible ang nasabing proyekto. Nabigyan ng 
medical instruments ang 164 barangays kabilang ang iba’t-ibang institusyon ng bawat bayan gaya ng samahan ng mga sen-
ior citizens, kababaihan, paaralan, at iba pa.  

Isa lamang ito sa mga Cooperative Social Services projects na regular na isinasagawa ng FLECO upang mapalakas ang ugna-
yan ng lokal na pamahalaan (LGUs) at mga MCOs ng bawat barangay. Ang lahat ng residenteng nasasakupan ng koop ay 
maaari nang humiram sa kani-kaniyang barangay ng mga nabanggit na medical instruments. (Vandom B. Gallardo) 



KURYENTULA/ FEATURE  

 Takaw-oras ang paghihintay sa 
mahabang pila para lang makapagbayad 
ng electric bill sa mga opisina. Kaya   
naman, nitong Setyembre 23, 2019,    
pormal nang binuksan ang Powerpay sa 
lahat ng member-consumer-owners 
(MCO) ng FLECO! 

 Ang Powerpay ay sariling      
payment system na binuo ng koop 
upang makatulong sa mga MCOs nito sa      
pamamagitan ng pagkakaroon ng      
alternatibong pagbabayaran ng kanilang 
buwanang bayarin sa kuryente at        
reconnection fee. Gamit ang cellphone, 
sa pamamagitan ng dedicated android 
application o web browser na maaaring 
gamitin online o offline man, mas   
mapapadali ang pagbabayad dahil 
makakaiwas ang MCOs sa mahabang 
pila at penalty dahil ang transaksyon ay 
direktang papasok sa billing system ng 
FLECO. Naglalayon ding makatulong ng 
PowerPay sa mga nagnanais na maging 

merchant sa kanilang lugar. Ang multiplatform payment system na ito ay 
―ideal‖ para sa mga MCOs na nasa malalayong lugar. Ito ay nailunsad sa 
pangunguna ni Jayson Carolino, supervisor ng FLECO Corplan, Info-tech and 
Trading Department.  

Sa mga interesadong maging PowerPay merchant, mangyaring 
sumadya sa FLECO Main Office ng Biyernes ng umaga upang makapagpa-
schedule ng orientation. Para sa iba pang katanungan, maaari ring bistahin 
ang official website ng koop na www.fleco.com.ph o tumawag mula Lunes         
hanggang Biyernes sa 0930-944-4422. 

 Ang poster na nasa itaas ay isang palatandaang may PowerPay    
merchant sa inyong lugar!  (Vandom B. Gallardo) 

FLECO PowerPay inilunsad na! 
 

Ang aking si Feli’y tampulan ng tuwa 

Sa tuwina’y halos mayroong pumupula 

Kahit pa maganda kanyang ginagawa 

Lagi nang may puna, ‘di man sinasadya 

 

Ngunit kahit gano’n si Feli’y mahal ko 

Kahit na pintasan, siya ang buhay ko 

Sa bawat sandali, siya’y kailangan ko 

Laging hinahanap saan man magtungo 

 

Mula pagkagising hanggang sa pagtulog 

Si Feli ang laging hanap ng mata ko 

‘Di ko nanaisin kahit na sandali’y mapawalay ito 

Pangarap at buhay – buong pagkatao! 

 

Ngunit isang araw, ako’y nanaginip 

Nawala si Feli sa aking paligid 

Di ko na makita, hindi rin marinig 

Ako’y iniwan n’ya ‘di ko na maisip 

 

Pumalit sa kanya solo daw ng Bayan 

Isang dambuhalang may hangad sa yaman 

Ang bawat kilos ko ay binabayaran 

Wala ring patawad sa ‘king pagkukulang 

 

‘Di na maabot ang aking pangarap 

Nang si Feli’y aking kasamang magtatag 

‘Di na maabot ng ilaw-dagitab 

Malalayong lugar naming hinahangad 

 

Pa’no na kaya aming kabuhayan? 

Ang hangarin naming bigyang-katuparan 

Ilapit ang buti at ang kabihasnan 

Sa mga mahal kong malayo sa bayan 

 

Bawal ang magsabi ng aking damdamin 

Bawal  makialam sa mga tuntunin 

Susunod na lamang sa bawat sabihin 

Walang magagawa, tulad ng alipin 

 

Nang magising ako sa katotohanan 

Si Feli’y naroon sa aking harapan 

Ang kapakanan ko’y ipinaglalaban 

Hindi pala ako basta iiwanan 

 

Doo’y nabatid ko , kahit kailanpaman 

Si Feli ‘y tunay ko palang minamahal 

Tuloy nasabi kong anumang dahilan 

Feli ko, (FLECO) ipaglalaban ko, iyong kapakanan! 

-fcl 

http://www.fleco.com.ph
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KURYENTULA/ FEATURE  FEATURE 

FLECO‘s 1st Photography and Painting Contest winners 

 
Contributors: 

Flaviano C. Lameyra 
Vandom B. Gallardo 

 
Photographers: 

Ronaldrey De Castro 
Veronica Joy M. Polidario  

 

Sa unang pagkataon, nagkaroon ng patimpalak ang FLECO para sa mga residente ng coverage area na may angking kakayahan 
sa larangan ng potograpiya at pagpipinta. Ang tema ng paligsahan sa pagkuha ng litrato ay ―nature travel and scenic views‖ sa 
11 bayang nasasakupan ng kooperatiba. ―Heroes of Electrification: Warriors of Light‖ naman ang naging tema ng Golden Strokes 
Painting Competition. Narito ang listahan ng mga nanalo sa mga nasabing paligsahan nitong nakaraang Hunyo-Hulyo 2019.  

PHOTOGRAPHY CONTEST 
 
Grand Prize (Php 5,000.00) 
John Louie Abrina 
 
Finalists (Php 1,500.00) 
Benison Gallano 
Shien Rhoel F. Moral 
Val P. Bagabaldo 
Monera Titan 
Matt Troy Monserrat 
Nicholae Andres 
Eddie Pascual Gutierrez 
Daniel Melchizedek Jimenez 
Kevin Farro 
John Paolo Palma 
 
Makikita ang larawang nagkamit 
ng grand prize, ito ay ang ―Catch 
of the Day‖ ni John Louie Abrina, 
kuha sa Kalayaan,Laguna. 
 
Ang 11 nanalong litrato ay 
ilalathala sa 2020 calendar ng 
FLECO.  

GOLDEN STOKES PAINTING       

CONTEST 

Grand Prize (Php 7,000.00) 

Mario C. Madridejos  

Finalists (Php 1,000.00) 

King Arnold B. Duran 

John Gaylord De Rosas 

Kate Ruzelle S. Adao 

Louwil A. Malihan 

Ang napiling obra ay inilaban ng koop 

sa Regional Competitions ng National 

Electrification Administration. 
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Hindi katulad ng ibang kumpanya, ang First Laguna Electric Cooperative, Inc. (FLECO) ay walang Chief  
Executive Officer o CEO/ founder. Sa bisa ng Republic Act 6038 o ―National Electrification                 
Administration Act‖, naitatag ang National Electrification Administration na siya namang       
magpapatupad ng ―total electrification‖ sa buong bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng electric    
cooperatives katulad ng FLECO.  
 

Nitong nakaraang taon (2018), tinatayang mahigit 67,000 na ang ―total membership‖ ng FLECO. Ibig     
sabihin, umabot na rin sa ganitong bilang ang kamay-ari ng kooperatiba. Oo, ang mga                     
member-consumer-owners o MCOs ng FLECO ang kamay-ari nito. Kung mayroong herarkiya ang 
koop, palaging nasa itaas ang ―MCOs‖, kasunod ang Board of Directors na binubuo naman ng mga          
kinatawan ng bawat bayang nasasakupan nito. Ang Management ay kaagapay lamang upang maayos 
na mapatakbo ang kooperatiba. 

FLECO Organizational Chart 

Member-Consumer-Owners 

Board of Directors  

Management & Employees 

Sino ang may-ari ng FLECO?  

Stay updated!  

https://www.facebook.com/FLECOINC/  

https://www.facebook.com/FLECOINC/

