
 

 

 
 
 

 
 
 

Warszawa, 08.12.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Uwaga na opady śniegu i opady marznące, powodujące gołoledź! Będzie ślisko! 
 

Wyż, który kształtuje obecnie pogodę nad Polską jeszcze najbliższej nocy da odczuć swoją obecność, 

szczególnie mieszkańcom północno-wschodniej Polski oraz obszarów podgórskich Karpat. 

To właśnie w tych regionach rozpogodzenia, związane z obecnością wyżu, spowodują spadek 

temperatury w nocy do około -15°C. 

 

Od czwartku pogoda zacznie się zmieniać. Wyż odsunie się na północny wschód, a od zachodu Polska 

dostanie się pod wpływ niżu z frontem okluzji, który przyniesie wyraźne ocieplenie, ale również 

niebezpieczne opady. W czwartek na zachodzie Polski padać będzie śnieg, najintensywniej 

na południowym zachodzie, ale wieczorem na Górnym Śląsku możliwy będzie również deszcz 

marznący, powodujący gołoledź. 

W nocy marznące opady deszczu możliwe są już w całej wschodniej połowie kraju oraz w centrum. 

Na pozostałym obszarze wciąż występować też będą opady śniegu, więc na drogach i chodnikach 

zrobi się bardzo ślisko. Taka sytuacja będzie utrzymywać się, zwłaszcza na wschodzie, także w piątek. 

 

 
4-dniowa prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Uwaga na opady marznące a w niedzielę dodatkowo na 

intensywne opady śniegu w woj. lubelskim. | https://meteo.imgw.pl/  

https://meteo.imgw.pl/
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Z uwagi na dynamiczny przebieg sytuacji zachęcamy do śledzenia aktualnych ostrzeżeń 

meteorologicznych i komunikatów na meteo.imgw.pl. Bądźmy ostrożni. 
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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/ 
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. 
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