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04.09.2019, Warszawa 
Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 
 

„Święto Pogody” 22 września 2019 roku 

22 września 2019 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut 
Badawczy – znany nam wszystkim z prognozowania pogody dla Polski, organizuje 
„Święto Pogody”, świętując jednocześnie setną rocznicę urodzin. Impreza odbędzie się 
na terenie Instytutu przy ulicy Podleśnej 61 w Warszawie w niedzielę, 22 września 
od godziny 11.30 do 16.30. Wstęp jest darmowy dla wszystkich, jednak ze względu 
na ograniczony teren IMGW-PIB zastrzega sobie możliwość regulowania czasowego 
wstępu. Wszystko odbywać się będzie pod hasłami pogoda dla sportu, zdrowia, 
bezpieczeństwa, przyrody i oczywiście będzie można dowiedzieć się jak to się robi 
w IMGW-PIB.  
 
22 września jest dniem bez samochodu – rekomendujemy zatem dotarcie do nas 
środkami komunikacji miejskiej – przystanek Podleśna-IMGW 03, 04, 05, 06 lub Metro 
Słodowiec.  
 
IMGW-PIB i przyjaciele zapraszają! 
 
Program pikniku: 
12:00-14:00 • bieg, testy sprawnościowe oraz quizy dla dzieci i młodzieży z nagrodami 
13:30-14:30 • prognoza na zdrowie, czyli gimnastyka dla każdego 
14:00-15:00 • prognoza dla bezpieczeństwa i zdrowia, w tym pokazy bezpieczeństwa 
Policji oraz Straży Pożarnej 
15:00-16:00 • prognozuj przyszłość IMGW-PIB – pogodowe gry i zabawy 
 
Na wszystkich czekają niezapomniane atrakcje: budowa wieży z drabiny wozu 
strażackiego • degustacja przetworów prosto z Lasów Państwowych • bezpłatne 
profesjonalne badanie wzroku przez specjalistów MAVIT • warszawska kranówka 
• meteo-room – wszystko co powinniśmy wiedzieć o IMGW-PIB • psia prewencja – 
pokazy policyjne • budowa domu z drewna • koło fortuny • food trucki, wata cukrowa, lody 
• fotobudka • wiele innych atrakcji i niespodzianek.  
 
Patronat Honorowy nad Świętem Pogody objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa oraz Burmistrz 
Dzielnicy Bielany. 
    

>>>> 
Dodatkowe informacje 24/h: 
IMGW-PIB 
Biuro Prasowe  
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Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo 
E. biuroprasowe@imgw.pl 
T. (+48) 503 122 100 
 
IMGW-PIB jest ogólnopolską służbą hydrologiczno-meteorologiczną. Świadczymy usługi związane 
z oceanografią, pogodą i klimatem dla sił zbrojnych, instytucji rządowych, społeczeństwa, lotnictwa 
cywilnego, żeglugi, przemysłu, rolnictwa i biznesu. Od 1919 roku prognozujemy pogodę, przeprowadzamy 
analizy i badania. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy specjalistów i dysponujemy niezbędną 
infrastrukturą do pracy nad nim. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym 
świecie. Więcej: www.imgw.pl  www.pogodynka.pl 
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