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wg rozdzielnika 

6-dniowa prognoza pogody dla wojew6dztwa mazowieckiego na okres: 23-29.11.2018 

23.11.2018 
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastaj'lce do duzego. Lokalnie, gl6wnie na pohidniu wojew6dztwa, 
marzn'lca mgla ograniczaj'lca widzialnosc do 300 m. R6wniez na poludniu moiliwe slabe opady marzn'lcej mzawki 
powoduj'lce gololedz. Temperatura minimalna od _6°e do -3°C. Wiatr slaby, poludniowo-wschodni . W dzien 
zachmurzenie przewaznie duze. Rano zanikaj'lce marzn'lce mgly ograniczaj'lce widzialnosc do 300 m. Temperatura 
maksymalna od -1 °e do 2°C. Wiatr slaby, poludniowo-wschodni . 

24.11.2018 
W nocy duze z wit(kszymi przejasnieniami. Lokalnie marzn'lca mgla ograniczaj'lca widzialnosc do 200 m. Gl6wnie na 
p6lnocy i zachodzie wojew6dztwa mozliwe slabe, marzn'lce opady mzawki powoduj'lce gololedz. Temperatura 
minimalna od -3°e do O°C. Wiatr slaby, poludniowy. W dzien zachmurzenie duze z wit(kszymi przejasnieniami. 
Okresami slabe opady deszczu. Wczesnie rano oraz po poludniu miejscami mgla ograniczajlj.ca widzialnosc do 200 m. 
Temperatura maksymalna od 2°e do SoC. Wiatr pocz'ltkowo slaby, poludniowy, po poludniu slaby, zmienny. 

25.11.2018 
Zachmurzenie przewaznie duze . Opady deszczu ze sniegiem. Temperatura minima Ina od -I oe do 1°C. Temperatura 
maksymalna od loe do 3°C. Wiatr slaby i umiarkowany, p6lnocno-wschodni i wschodni . 

26.11.2018 
Zachmurzenie przewaznie duze, okresami na p6lnocy wojew6dztwa wit(ksze przejasnienia. Opady deszczu ze sniegiem, 

lokalnie takie sniegu . Temperatura minimalna od -3°e do O°C. Temperatura maksymalna od ooe do 2°C. Wiatr slaby 

i umiarkowany, okresami porywisty, p6lnocno-wschodni i wschodni. 


27.11.2018 

Zachmurzenie umiarkowane i duze. Okresami mozliwe slabe opady sniegu. Temperatura minimalna od -4°e do -2°C. 

Temperatura maksymalna od -I °e do 1°C. Wiatr umiarkowany, pocz'ltkowo porywisty, p6lnocno-wschodni. 


28.11.2018 
Zachmurzenie male i umiarkowane. Temperatura minimalna od -7~e do _4°C. Temperatura maksymalna od -3°e do 

O°C. Wiatr na og6l umiarkowany, przejsciowo w srodt( slaby, wschodni i poludniowo-wschodni. 

Prognoza hydrologiczna dla woj. mazowieckiego na okres: 23-29.11.2018 

W okresie prognostycznym stan wody w rzekach woj. mazowieckiego ukladal sit( bt(dzie w strefie wody 

sredniej i niskiej . 

Na Wisle przewiduje sit( stabilizacjt( i opadanie poziomu wody - w strefie wody niskiej. Na~{iop!ywach Wisly w rejonie 

woj . mazowieckiego przewiduje sit( stabilizacjt( i lokalne wahania poziomu wody, zwi'lzane z praq urz'ldzen 

hydrotechnicznych - w strefie wody sredniej i niskiej . 

Opracowanie: dyzurny synoptyk hydro log Anita Banaszek 
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