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Pan/Pani 

Wójt, Burmistrz 

/wszyscy powiatu żuromińskiego/ 

6-dniowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego na okres: 26.08 - 1.08.2022 
 
26.08.2022 
Zachmurzenie przeważnie małe, jedynie na północy i wschodzie okresami umiarkowane.  
W nocy początkowo na północnym zachodzie duże i tam możliwe słabe, zanikające przelotne 
opady deszczu, a nad ranem także mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura 
minimalna od 15°C miejscami na południu do 19°C na północy. Temperatura maksymalna od 
30°C do 33°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni, chwilami zmienny. 
27.08.2022 
Zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia stopniowo wzrastające do umiarkowanego.  
Temperatura minimalna od 15°C do 18°C. Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C. Wiatr 
przeważnie słaby, wschodni. 
28.08.2022 
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwy 
grad. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C. Temperatura maksymalna od 27°C na 
zachodzie do 31°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo zmienny, później 
zachodni. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h. 
29.08.2022 
Zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. 
Temperatura maksymalna od 23°C na północnym zachodzie do 27°C na południowym 
wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. 
30.08.2022 
Zachmurzenie małe, chwilami na północy wzrastające do umiarkowanego i dużego aż do 
wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. 
Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. 
31.08.2022 
Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura 
minimalna od 12°C do 15°C. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby 
i umiarkowany, z kierunków północnych. 
 

Prognoza hydrologiczna dla woj. mazowieckiego na okres: 26.08 - 31.08.2022 
W okresie prognostycznym stan wody w rzekach woj. mazowieckiego układał się będzie 
w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. 
Na Wiśle przewiduje się do ujścia Narwi początkowo wzrosty, a następnie opadanie stanu 
wody, poniżej ujścia Narwi początkowo stabilizację, następnie wzrosty stanu wody – 
w strefie wody niskiej. 

mailto:wzk@zuromin-powiat.pl


Na dopływach Wisły w rejonie woj. mazowieckiego przewiduje się początkowo głównie 
wahania związane z dalszym spływem wód opadowych, następnie stabilizację i lokalne 
wahania związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych, miejscami również 
z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym - w strefie wody niskiej, 
lokalnie średniej i wysokiej. 
W okresie prognostycznym stan wody w rzekach woj. mazowieckiego układał się 
będzie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. 
Na Wiśle przewiduje się początkowo kilkucentymetrowe wzrosty, a następnie stabilizację 
i opadanie stanu wody – w strefie wody niskiej. 
Na dopływach Wisły w rejonie woj. mazowieckiego przewiduje się stabilizację oraz 
wahania, związane z prognozowanymi opadami deszczu głównie o charakterze burzowym 
oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. 
 
Opracowanie: dyżurny hydrolog Łukasz Pietrzak 
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