
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 20.01.2017 do godz. 19:30 dnia 21.01.2017   

W nocy zachmurzenie całkowite. Okresami słabe opady mżawki. Silne zamglenia, miejscami
mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 0°C do 1°C. Wiatr na
ogół słaby, zachodni.
W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami słabe opady mżawki. Silne
zamglenia, miejscami mgła ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od
1°C do 3°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 21.01.2017 do godz. 19:30 dnia 22.01.2017   

W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu lub deszczu
ze śniegiem, na zachodzie województwa także mżawki. Silne zamglenia, miejscami mgła
ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby,
zachodni i południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, na
zachodzie województwa także mżawki. Rano silne zamglenia, miejscami mgły, ograniczające
widzialność do 200 m, lokalnie utrzymujące się do godzin południowych. Temperatura
maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 20.01.2017 do godz. 19:30 dnia 21.01.2017   

  Przeważający obszar Polski będzie w zasięgu rozległego wyżu znad Europy Centralnej.
Północno-wschodnia część kraju będzie pod wpływem zatoki niżowej związanej z ośrodkiem
nad Morzem Barentsa, w ciągu dnia zaznaczy się tam wpływ frontu atmosferycznego. Napływać
będzie dość ciepła, polarno-morska masa powietrza. W nocy wahania ciśnienia, w dzień
wzrost.

ważność od godz. 19:30 dnia 21.01.2017 do godz. 19:30 dnia 22.01.2017   

  Polska będzie pod wpływem wyżu, na wschodzie kraju zaznaczy się wpływ zachmurzenia
frontu ciepłego. Napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. Spadek ciśnienia.
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