Warszawa, 04.01.2021 r.

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB
Orientacyjna synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień (04-10.01.2021)
Rozpoczynający się tydzień przyniesie nam, zwłaszcza w drugiej połowie, powolną zmianę pogody
na bardziej zimową. Na północy oraz w obszarach podgórskich pokrywa śnieżna tworzyć się będzie
okresami już od poniedziałku. Temperatura, która w pierwszych dniach stycznia będzie miejscami
dochodzić do 6°C, pod koniec tygodnia nawet w najcieplejszym momencie dnia może nie przekraczać
0°C. Przez cały tydzień na niebie dominować będą chmury.
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Poniedziałek rozpoczął się w zimowej scenerii na zachodzie i północy kraju. W nocy padał tam śnieg
przy ujemnej temperaturze. W efekcie czego rano na stacji w Chojnicach zmierzono 10 cm,
a w Słubicach i Szczecinie 6 cm pokrywy śnieżnej. W dzień nadal będzie tam padał śnieg,
na pozostałym obszarze kraju głównie deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura wynosić będzie
od 0°C na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 6°C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany,
jedynie nad morzem dość silny i porywisty.

We wtorek wciąż będzie ciepło, jak na styczeń. Strefa intensywnego deszczu, występująca w nocy
z poniedziałku na wtorek na wschodzie kraju, przemieszczać się będzie na północny zachód.
Miejscami w centrum i na północy Polski spadnie do 15 mm deszczu. Na zachodzie i Pomorzu opady
deszczu poprzedzać będzie śnieg i deszcz ze śniegiem. W górach i na Podhalu przyrost pokrywy
śnieżnej od 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od 0°C na krańcach południowych do 5°C na
południowym wschodzie.
Po chłodniejszej nocy z wtorku na środę, kiedy temperatura spadnie nieco poniżej 0°C, powodując
zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w środę nadal dominować będzie duże
zachmurzenie. Na południu i we wschodniej połowie kraju występować będą opady deszczu,
deszczu ze śniegiem, a okresami również samego śniegu. Termometry w dzień maksymalnie pokażą
od 1°C w centrum i na północnym wschodzie do 4°C na południowym zachodzie. Na Podhalu przez
cały dzień utrzymywać się będzie lekki mróz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale nie powinien być
już porywisty, za wyjątkiem Podhala.
Od czwartku zacznie robić się coraz chłodniej, a przez to bardziej zimowo. Wciąż będzie pochmurno,
a we wschodniej połowie kraju padać będzie deszcz ze śniegiem i śnieg. W nocy temperatura
na przeważającym obszarze kraju spanie poniżej 0°C, a w dzień maksymalnie będzie od 0°C
na północnym wschodzie, zachodzie i w centrum do 3°C nad morzem. W obszarach podgórskich
przez cały dzień będzie lekko mroźnie, do -3°C.
W piątek na niebie wciąż dominować będą chmury. We wschodniej połowie kraju padać będzie już
głównie sam śnieg. Temperatura maksymalna wynosić będzie od -2°C na południu do 2°C nad
morzem, jedynie w obszarach podgórskich będzie chłodniej, od -5°C do -2°C. Wiatr wciąż będzie słaby
i umiarkowany, głównie z kierunków północnych.
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W sobotę strefa opadów rozszerzy się na cały kraju. Przeważnie będzie to śnieg, ale początkowo
na zachodzie prognozowany jest również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie taka
sama jak w poprzednim dniu, od -2°C do 2°C, a w obszarach podgórskich od -5°C do -2°C.
Niedziela nie przyniesie zmiany pogody. Wciąż będzie pochmurno i zimowo, bo w całym kraju
prognozowane są opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -3°C do 1°C, a w obszarach
podgórskich od -5°C do -1°C.
Opracował synoptyk meteorolog Jakub Gawron

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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