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Zapraszamy na cotygodniowy cykl - tydzień w obiektywie, czyli wybór najciekawszych zdjęć tygodnia. W
każdą niedzielę, zapraszamy państwa do przeglądu najważniejszych wydarzeń i najciekawszych zdjęć
wykonanych przez naszych fotereporterów bądź też nadesłanych przez was do redakcji.
Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Sfotografowałeś lokalnego polityka? sfotografowałeś ciekawe zdarzenie? uważasz, że
twoje zdjęcie powinno się tutaj znaleźć w najbliższą niedzielę? Prześlij je na adres redakcja@ox.pl z dopiskiem
"tydzień w obiektywie". Za opublikowane zdjęcie otrzymasz dodatkowe punkty w naszym klubie ox.pl. Proszę
pamiętać o opisaniu zdjęcia - nazwisko/nick autora, oraz opis tego, co ono przedstawia. W mailu należy
również dodać oświadczenie - Umieszczając tę pracę w serwisie ox.pl oświadczam, że praca jest mojego
autorstwa i stanowi moją własność a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiadam
wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.
Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanych zdjęć bez podania przyczyny

14 stycznia w Domu Zborowym w Wiśle odbyło się tradycyjne spotkanie
samorządowców wyznania ewangelickiego. Spotkanie, jak co roku,
zorganizował ks. bp. Paweł Anweiler, biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Centrum. Na spotkaniu obecny był
Jerzy Buzek. Fot Łukasz Bielski Czytaj cały artykuł>>>

Pantery wygrały pierwszy mecz w play-off czeskiej ligi BAHL. Fot. PL. Oglądaj
materiałł wideo>>>.

Na wysokości stacji paliw "Bablion" w Hażlachu doszło do wypadku
samochodowego. Samochód osobowy chevrolet zderzył się z samochodem
ciężarowym. Do wypadku doszło 13 stycznia 2011 w godzinach
południowych. Fot. Michał Fielek Czytaj cały artykuł>>>

W środę 12 stycznia 2011 przed zakładem Polifarb odbyła się pikieta
pracowników. Nie doszło jednak do zapowiadanego dwugodzinnego strajku.
Fot: Jan Bacza Oglądaj materiał wideo>>>

Kolejny finał WOŚP za nami. Przez całe niedzielne popołudnie
relacjonowaliśmy dla państwa przebieg wydarzeń. Jak się okazało, na Śląsku
Cieszyńskim pobiliśmy rekord! Temu tematowi poświęciliśmy kilka artykułów,
wideoreportaż oraz kilka fotorelacji z różnych miejsc. Fot. PL

14 stycznia 2011 na boisku w Goleszowie odbył się mecz Kadra GAP Studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Sędzią spotkania był Michał
Listkiewicz. W kadrze GAP zagrali m.in. byli reprezentanci Polski w piłce
nożnej: Marek Koźmiński - srebrny medalista olimpijski z 1992 roku z
Barcelony, Kazimierz Węgrzyn i Krzysztof Bukalski. Fot. Patryk Kłoda Zobacz
cały fotoreprotaż>>>

Wieczór kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej - grupy

dziecięcej w Domu Narodowym 8. I. 2011 Fot: Stanisław Konopka Zobacz cały
fotoreprotaż>>>

''Światłość przychodzi na świat'' koncert Chóru Wyższobramskiego w Domu
Narodowym w dniu 14.I.2011. Prowadzenie chóru: Piotr Sikora,
akompaniament: Wojciech Wantulok. Fot: Stanisław Konopka. Zobacz cały
fotoreprotaż>>>

Narada Dyrekcji Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z kierownikami Biur

Powiatowych. Celem spotkania było podsumowanie działalności Oddziału
Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w zakresie płatności bezpośrednich,
ONW oraz wybranych działań inwestycyjnych PROW 2007-2013. Narada
połączona została z uroczystym przekazaniem nieruchomości w
Międzyświeciu przez Starostę Cieszyńskiego na własność Agencji. Fot: Michał
Fielek Zobacz cały fotoreportaż>>>
Zrobiłeś/aś ciekawe zdjęcie? Sfotografowałeś lokalnego polityka? sfotografowałeś ciekawe zdarzenie? uważasz, że
twoje zdjęcie powinno się tutaj znaleźć w najbliższą niedzielę? Prześlij je na adres redakcja@ox.pl z dopiskiem
"tydzień w obiektywie". Za opublikowane zdjęcie otrzymasz dodatkowe punkty w naszym klubie ox.pl.
Proszę pamiętać o opisaniu zdjęcia - nazwisko/nick autora, oraz opis tego, co ono przedstawia. W mailu
należy również dodać oświadczenie - Umieszczając tę pracę w serwisie ox.pl oświadczam, że praca jest
mojego autorstwa i stanowi moją własność a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiadam
wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.
Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanych zdjęć bez podania przyczyny
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