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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Ważność: od godz. 13:30 dnia 26.02.2021 do godz. 19:30 dnia 26.02.2021
Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 26.02.2021 do godz. 19:30 dnia 27.02.2021
W nocy zachmurzenie duże, po północy większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu.
Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, porywach do 55 km/h, zachodni
i północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rano na
wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C.
Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni,
wieczorem słabnący.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 27.02.2021 do godz. 19:30 dnia 28.02.2021
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Możliwe słabe
opady deszczu lub mżawki, lokalnie marznące. Na zachodzie województwa mgła ograniczająca
widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C. Wiatr początkowo umiarkowany,
później słaby, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 5°C do
6°C. Wiatr słaby, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
Ważność od godz. 19:30 dnia 26.02.2021 do godz. 19:30 dnia 27.02.2021
W nocy Polska będzie na skraju niżu znad Rosji, na południu kraju będzie przebiegała
strefa frontu chłodnego, odsuwającego się stopniowo poza nasze granice. W dzień na
krańcach wschodnich zaznaczy się zatoka niżu znad Rosji, nad pozostałą część kraju
sięgnie klin wyżu z centrum nad Wielką Brytanią. Z północnego zachodu napłynie chłodne
powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło.
Ważność od godz. 19:30 dnia 27.02.2021 do godz. 19:30 dnia 28.02.2021
Będziemy w zasięgu wyżu znad Wielkiej Brytanii, tylko na północy i wschodzie przejściowo
zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej z frontem okluzji. Pozostaniemy w chłodnym
powietrzu polarnym morskim, jedynie nad krańce zachodnie zacznie napływać z zachodu nieco
cieplejsze powietrze. Ciśnienie nie ulegnie większym zmianom.
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