Warszawa, 25.01.2021 r.
Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB

Orientacyjna synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień (24-31.01.2021)
Ostatni tydzień stycznia upłynie pod znakiem zimowej pogody z opadami śniegu oraz zamieciami
i zawiejami śnieżnymi. Przejściowo padać będzie także deszcz i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie
kraju opady śniegu chwilami będą intensywne.
Pod koniec tygodnia nad północny wschód napłynie zimne powietrze i nocą temperatura powietrza
spadnie do -10°C.
Najwcześniej, nad ranem w poniedziałek, intensywne opady śniegu pojawią się w Bieszczadach
i na Podkarpaciu i będą się przemieszczać w kierunku północnym.

Widok z WOM na Śnieżce. Fot. Paweł Parzuchowski

W poniedziałek zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu;
opady chwilami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej
o 10 cm do 20 cm na południowym wschodzie. Wzrośnie także prędkość i porywistość wiatru,
co powodować będzie lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.
We wtorek i środę nadal przewaga zachmurzenia całkowitego i dużego oraz na wschodzie
intensywne opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm
do 20 cm. Wiatr porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.
We czwartek nieco mniej chmur na południu kraju i tam bez opadów. Z kolei na północy opady
śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu.

Po opadach śniegu w Puszczy Knyszyńskiej. Fot. Maciej Maciejewski

W piątek i sobotę ponownie zachmurzy się w całym kraju i padać będzie deszcz, deszcz ze śniegiem
i śnieg. Lokalnie wystąpią także opady marznące powodujące gołoledź. W nocy, z piątku na sobotę
temperatura powietrza na północnym wschodzie obniży się do -10°C. Na wybrzeżu wiatr dość silny,
w porywach do 70 km/h.
W sobotę zachmurzenie duże z opadami śniegu. Na północnym wschodzie opady intensywne.
W dalszym ciągu dość silny i porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.
Opracował synoptyk meteorolog Grażyna Dąbrowska

2

BIURO PRASOWE IMGW-PIB

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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