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Head uut aastat!
Kindlasti oleme kuulnud ja öelnud seda viimastel päevadel palju kordi. Mida me siis tegelikult soovime? Mis
on see hea? Kui mõtleks niipidi, et mis mulle on hea, mis mulle meeldib, mida ma vajan…. ja siis natuke
sellele, mida ma ei taha. Edasi võiks proovida, kuidas oleks kui ütleks, jagaks, annaks neid asju, mis endalegi
meeldiks, jätaks erimeelsused selja taha ja alustaks uut aastat headena.
Soovin kõigile uueks aastaks palju jõudu, kannatliku meelt, meelekindlust ja julgust olla armastav, hea, lahke
ja sõbralik.
Mari

Foto: Andrus Lei

Salme ja Torgu piirkonna elanikel on
1.07.2021 – 30.06.2022 iga päev
kl 8 – 21 võimalik kasutada vähemalt 24 tundi ette tellides tasuta nõudetransporti.
Tellimusi saab esitada dispetšeri vahendusel telefonil 452 5135 esmaspäevast neljapäevani kl
8:30 kuni 16:00 ja reedel kl 8:30 kuni 14:30. Lisainfoks vt
https://www.saaremaavald.ee/uhistransport

Piirkonna perearst Tiina Tarkini vastuvõtt Iidel on iga kuu 3. teisipäevalkl 13-15.
Vastuvõtule tulekuks või kojukutseks (samad päevad kuni kella 13-ni) on vajalik eelnev
registreerumine tel 457 1633. Koduvisiidi tasu 5 EUR (kuni 18 aastased lapsed ja rasedad tasuta).
Telefonikonsultatsioon E 13-14; T, K, R 13-15, N 10-11 tel 457 1633, e-post tarkin.t.m@neti.ee

Jämaja kihelkonna fotokonkurss 2021
Teist aastat toimus jälle meie oma kihelkonna fotokonkurss Torgu osavalla ning Torgu kuningriigi
auhindadele. Õigeks ajaks esitasid seekord 31 inimest konkursile kokku 81 fotot. Enne rahva ja žürii poolse
hindamise algust valisid korraldajad piltide hulgast 13 sellist, millel üles võetu sobis vastavalt aastaajale
kaunistama Jämaja kihelkonna 2022 aasta kalendrit. Nii kalendripiltide valikul kui rahva ja žürii poolt fotode
hindamisel olid kõigile internetis nähtaval ainult pildid koos pealkirjadega, aga mitte piltide autorite nimed.
18. detsembril toimus Torgu kogukonnamajas konkursitulemuste väljakuulutamine, autasustamine ning
ühtlasi näituse avamine 26st parimaks tunnistatud pildist. Korraldajate eripreemia Sörve stiilis huumori sai
Hannela Heinmaa oma fotoga „Kirve argipäev suitsuahjul - puud on metsas ning kala meres“. Rahva ning
kolmest kutselisest fotograafist koosneva žürii hääletamistulemuste järgi jagati välja seitse auhinda.
Kategooria „kultuur“ võitja oli Signe Mehik fotoga „Õed“; kategoorias „kuningriik“ Enel Muromets oma
fotoga „Kuningriigi vägilased“. Kategooria „loodus“ võidu ning ühtlasi ka rahva lemmiku tiitli võitis Andrus
Lei oma fotoga „Peegel“. Kõige suurem auhinnasaak sai osaks Kalju Kiislerile. Oma 1986 aastal Mäebe külas
tehtud must-valge fotoga „Heinale“ osutus ta ühekorraga źürii lemmikuks, kategooria „inimesed“ võitjaks
ja kogu fotokonkursi üldvõitjaks.
Internetist, FB-lehelt „Jämaja kihelkonna fotokonkurss“ on leitavad kõik konkursil osalenud fotod ja ka
autasustamise salvestus. Suur tänu kõigile osalejaile! 2022 aastal jälle!

Torgu kogukonna jõulupidu 2021
Reedel 17.detsembril toimus Säärel, uues Päästlase majas Torgu kogukonna jõulupidu. Rahvast oli väga
palju ja korraldajad väga tublid! Suur aitäh kõigile!

Südamlik kaastunne lähedastele
†

Enno Lind
11.12.1939 - 09.12.2021

SAUNAPÄEVAD
Saunapäevad on igal reedel.
Saunapäeva ja kella täpsustamise vajadusel helista
Paul Kullamaa tel. 56215757
_________________________________________

Laadla pood on avatud:
E-L kl 11-19
P kl 11-15
Tellimuste- ja trantspordivõimalus
Tel: 5217013

Torgu osavallakogu ja teenuskeskus

Kui sa ei soovi lehte oma sünnipäeva,
siis ole hea ja anna mulle teada.

TEADE RAAMATUKOGUST

Jana
5202665

Raamatukogu ja postipunkt on avatud
E-N kl 8-16 ja R kl 8-15
tel 4570474
Kohtumiseni raamatukogus!
Estra Kullama.
Torgu raamatukogu juhataja
Tel 4570474
Piirkonna Vet Punkt Salmel konsultatsiooniajad: E kl
9-17, R kl 9-14. Muul ajal kokkuleppel. Loomaga
visiidile tulles eelnevalt registreerida tel 562 177 60
või gaili.tiitma@gmail.com
Piirkonna politseinik Kaidi Kask võtab vastu
esmaspäeviti kl 11-12, etteteatamiseks telefon 454
9727 või mobiil 519 822 80; e-mail:
kaidi.kask@politsei.ee

Õnnitleme sünnipäevalapsi!
04.01. Johannes Tenn
05.01. Priidi Saar
10.01. Ada- Helene Mägi
19.01. Paul Kullamaa
23.10. Viktor Põder

Iide küla
Kaunispe küla
Tammuna küla
Torgu-Mõisaküla
Iide Küla

Uue - Maja
Saare
Tammiku
Juuriku
Ollipõllu
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TORGU TEATAJA info palun edastada tel 452 5163 Saaremaa valla kodulehekülg internetis
https://www.saaremaavald.ee/uldinfo; Torgu teenuskeskus on avatud E, T, N kell 8-16.30; K kell 8-18; R kell 8-15
http://www.saaremaavald.ee/torgu-teataja Kaastööd ja lugejaküsimused on oodatud enne 25.kuupäeva

