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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

Policja, Straż Pożarna i Pogotowie zostało wezwane do dwóch nastolatków
którzy pod wpływem alkoholu postanowili "okąpać się" 22 grudnia w Olzie.
Czytaj cały artykuł: Dwie osoby w Olzie>>> Fot: Michał Fielek

Jarosław Szeja odbiera 15.000 zł za wicemistrzostwo w Renault Zdunek Clio
Cup Czytaj cały artykuł: Szejowie odebrali nagrodę>>> Fot. arc

Piotr Kupicha, wokalista i lider zespołu FEEL otwiera Zajazd Miłosny w Wiśle.
Czytaj cały artykuł: Wokalista zespołu FEEL otwiera Zajazd Miłosny w Wiśle>>>
Fot: WHR

Czeladnik kowalski, żołnierz 5. pułku Strzelców Podhalańskich, działacz
podziemia w okresie okupacji - te i inne role napisało życie dla Jana Ćmiela,
mieszkańca Ustronia, który obchodził niedawno 100 urodziny. Czytaj cały
artykuł: Wiekowy Jubilat z Ustronia>>> Fot. Michał Fielek

3.500.000 złotych za tyle na Allegro można kupić pałac w Kończycach
Wielkich. Czytaj cały artykuł: Kup sobie pałac>>> Fot: Stanisław Konopka

Turniej o Puchar Wójta Gminy Zebrzydowice w hokeju na lodzie. Oprócz
turnieju rozegrano nietypowy mecz Ksiądz & Biała Armia vs Pantery
Zebrzydowice, który zakończył się sfingowaną bójką. Czytaj cały artykuł:
Turniej z bójką w tle>>> Fot: crasher

19 grudnia 2010 w strażnicy w Bażanowicach odbył się koncert charytatywny
dla 4-letniej Karoliny, która zmaga się z ciężką chorobą... Zobacz cały

fotoreportaż>>> Fot. Patryk Kłoda

Kapela Wałasi w Cafe Muzeum z programem kolędowym. Zobacz cały
fotoreportaż>>> Fot. Stanisław Konopka

Od poniedziałku 20 grudnia parafia zaprasza do obejrzenia Betlejem, które
wyrosło pod kościołem w Strumieniu. W tym roku zwiedzający będą mogli
zobaczyć nie tylko żywe zwierzęta, otaczające żłóbek. Zobacz cały

fotoreportaż>>> Fot. Patryk Kłoda
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
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