
 

 

 
 
 

 
 
 

Warszawa, 24.11.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Intensywne opady śniegu w weekend 26-28 listopada 2021 

 

W najbliższy weekend spodziewamy się pierwszych w tym sezonie intensywnych opadów śniegu 

oraz deszczu ze śniegiem, zrobi się też chłodniej. Uwaga, warunki na drogach mogą być trudne, 

będzie ślisko. 

 

Już w piątek około południa strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem nasunie się od południa 

nad obszar województw opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego. Do piątkowego wieczoru 

miejscami spaść może do 10 cm śniegu.  

Opady te w nocy będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim, nad Ziemię 

Świętokrzyską, częściowo Lubelszczyznę, Mazowsze oraz woj. łódzkie po Podlasie. Miejscami będą 

one intensywne, lokalnie spadnie do 10 cm śniegu.  

W sobotę opady odsuną się nad północny wschód kraju, miejscami spaść może tam do 8 cm śniegu.  

Zrobi się też chłodniej, temperatura minimalna od -2°C do 2°C, natomiast temperatura maksymalna 

od 0°C do 2°C, jedynie w niedzielę na wschodzie kraju do 6°C. 
 

 
Prognoza opadów śniegu w piątek 26.11.2021 r. o godz. 16:00 wg modelu GFS. | https://meteo.imgw.pl/  

https://meteo.imgw.pl/
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Opady śniegu i deszczu ze śniegiem znacząco utrudniać będą warunki na drogach i chodnikach. 

Od piątkowego popołudnia zalegać może pokrywa śnieżna lub błoto pośniegowe, a w sobotni 

poranek miejscami topniejący śnieg może zamarzać, i nawierzchnie dróg i chodników będą śliskie. 

 

Intensywne opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu możliwe są również w niedzielę oraz w nocy 

z niedzieli na poniedziałek, tym razem w zachodniej połowie kraju. Miejscami spaść może do 10-15 

cm śniegu. 

 

Warunki atmosferyczne oraz prognozy mogą się zmienić. Synoptycy IMGW-PIB dokonują codziennych 

aktualizacji prognoz pogody. Zachęcamy do śledzenia komunikatów i ostrzeżeń na bieżąco na: 

https://meteo.imgw.pl/.  

 

 
Ostróda, 06.01.2021 r. Fot. IMGW-PIB  

 

 

 
Dodatkowe informacje 24h/dobę:  
IMGW-PIB Biuro Prasowe   
Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo  
E. biuroprasowe@imgw.pl | T. (+48) 503 122 100  
 
SERWIS POGODOWY DLA POLSKI: https://meteo.imgw.pl/ 

https://meteo.imgw.pl/
https://twitter.com/IMGWmeteo
mailto:biuroprasowe@imgw.pl
https://meteo.imgw.pl/
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APLIKACJA MOBILNA: http://aplikacjameteo.imgw.pl/ 
SERWIS Z CAŁOROCZNĄ POGODĄ DLA GÓR: http://gory.imgw.pl/ 
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/ 
 
IMGW-PIB. Instytut pełni kluczową rolę w osłonie meteorologicznej kraju od 1919 roku. Od Tatr po 
Bałtyk, od Karpat po Zalew Szczeciński analizujemy, dostarczamy prognozy i wydajemy ostrzeżenie. 
Nasze systemy informacyjne i rozwiązania działają 24/7 przez cały rok, wsparte wiedzą i 
doświadczeniem analityków i specjalistów meteorologii i hydrologii. 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. 
 

http://aplikacjameteo.imgw.pl/
http://gory.imgw.pl/
http://widgetmeteo.imgw.pl/

