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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 20.01.2018 do godz. 19:30 dnia 21.01.2018
W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu. Lokalnie mgła osadzająca szadź,
obniżająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -7°C do -4°C. Wiatr słaby,
wschodni i południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3°C
do 0°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 21.01.2018 do godz. 19:30 dnia 22.01.2018
W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od północy województwa rozpogodzeniami.
Miejscami słabe opady śniegu. Lokalnie mgła osadzająca szadź, obniżająca widzialność do
100 m. Temperatura minimalna od -12°C na północnym wschodzie do -7°C na południowym
zachodzie województwa, lokalnie spadek temperatury do -15°C. Wiatr słaby, zmienny.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na północnym zachodzie województwa
możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -6°C na wschodzie do -2°C na
zachodzie regionu. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 20.01.2018 do godz. 19:30 dnia 21.01.2018
Polska znajdzie się na skraju niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Niemiec
w kierunku Bałkanów. Po południu północ kraju stopniowo dostanie się pod wpływ obszaru
podwyższonego ciśnienia. Napływać będzie chłodna polarna morska masa powietrza. W nocy
wystąpią wahania, a w dzień wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 21.01.2018 do godz. 19:30 dnia 22.01.2018
Przeważający obszar kraju będzie w obszarze słabego wyżu. Tylko południowy wschód
Polski w nocy pozostanie na skraju niżu z ośrodkiem w rejonie Morza Egejskiego, a po
południu nad zachód kraju nasunie się zatoka związana z niżem znad północnego Atlantyku.
Polska nadal będzie w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Wystąpią wahania ciśnienia.
prognozę 756/2018 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Barbara Jakubowska, dnia 2018-01-20 12:20
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

