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 PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO 

 

Ważność: od godz. 07:30 dnia 23.10.2018 do godz. 07:30 dnia 24.10.2018 

W dzień zachmurzenie duże, początkowo miejscami większe przejaśnienia. Opady deszczu, w drugiej 

połowie dnia miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 10 mm - 15 mm. 

Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, po południu miejscami  

na zachodzie silny, od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. 

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, okresami o natężeniu 

umiarkowanym, na północnym wschodzie przejściowo możliwy deszcz ze śniegiem. Prognozowana 

suma opadów od 8 mm na północy do 15 mm na południu województwa. Temperatura minimalna  

od 4°C do 5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami silny, od 25 km/h do 35 km/h, w porywach 

do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. 

 

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ 

 

Ważność: od godz. 07:30 dnia 24.10.2018 do godz. 07:30 dnia 25.10.2018 

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie również z rozpogodzeniami. 

Miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie województwa. Początkowo na 

północnym wschodzie i wschodzie możliwy też deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna  

od 7°C do 8°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami silny, od 25 km/h do 40 km/h, w porywach 

od 70 km/h na zachodzie do 85 km/h na wschodzie, północno-zachodni. 

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami rozpogodzenia. Opady deszczu, 

początkowo na wschodzie, nad ranem na północnym zachodzie województwa. Temperatura minimalna 

od 2°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, stopniowo słabnący, 

północno-zachodni i zachodni. 

 

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Ogrodnik 

Godzina i data wydania: godz. 06:02 dnia 23.10.2018 
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