15.12.2019, Warszawa
Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB

Prognoza pogody na najbliższy tydzień (16.12 - 22.12.2019)
Nadchodzący tydzień będzie ciepły, a na południu Polski nawet bardzo ciepły. Temperatura
powietrza w całym kraju nie spadnie poniżej 0°C. Do piątku przeważać będzie umiarkowane
zachmurzenie, niewielkie opady deszczu pojawiać się będą jedynie lokalnie. Bardziej
pochmurnie i deszczowo zapowiada się przedświąteczny weekend. Zima rozpocznie się
typowo jesienną pogodą – w niedzielę będzie deszczowo i dość ciepło.
W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami na zachodzie
i południowym wschodzie wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od 4°C na
Suwalszczyźnie do 11°C na Dolnym Śląsku. Nad morzem i na Podkarpaciu będzie wiał
okresami dość silny i porywisty wiatr.
Wtorek będzie w całym kraju dość pogody i bez opadów. Nadal też ciepło - od 5°C na
Suwalszczyźnie do 13°C miejscami na południu. Na Podkarpaciu w dalszym ciągu wiatr będzie
okresami dość silny, w porywach do 80 km/h. W Tatrach porywy wiatru do 110 km/h.
Środa również na ogół pogodna, słabe przelotne opady deszczu mogą pojawić się jedynie
lokalnie na północnym wschodzie kraju. W dalszym ciągu też ciepło - od 5°C na północnym
wschodzie do 13°C lokalnie na południu. Na południowym wschodzie kraju wiatr jeszcze
w porywach do 55 km/h.
Czwartek bardziej pochmurny, ale na ogół bez opadów – słabe opady deszczu mogą wystąpić
jedynie lokalnie w centrum i na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna
zbliżona do tej z poprzednich dni - od 3°C na północnym wschodzie do 12°C na południu
W piątek przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane, tylko na południowym wschodzie
kraju okresami wzrost zachmurzenia do dużego i tu miejscami wystąpią słabe opady deszczu.
Najchłodniej na Suwalszczyźnie – około 2°C, najcieplej na południu Polski – około 11°C.
Sobota zapowiada się już nieco bardziej deszczowo, ale w dalszym ciągu ciepło.
Zachmurzenie będzie na ogół duże, miejscami występować będą słabe opady deszczu.
Temperatura powietrza wyniesie od 6°C na północnym wschodzie do 12°C na południu. We
wschodniej połowie kraju wiatr okresami będzie porywisty.

Niedziela – pierwszy dzień zimy- w całej Polsce będzie pochmurna i z opadami deszczu.
Będzie też nieco chłodniej niż w poprzednich dniach, jednak nadal dość ciepło – od 4°C do
8°C. Miejscami na zachodzie kraju wiać będzie porywisty wiatr.
Zachęcamy do śledzenia naszych codziennie aktualizowanych prognoz.
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