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Obecnie Europa znajduje się w zasięgu rozległego układu wysokiego ciśnienia którego
centrum znajduje się obecnie nad zachodnią częścią Polski (1030 hPa). Napływa w
dalszym ciągu zimne, mroźne powietrze arktyczne z północno-zachodniej części
Europy. 

W kolejnych godzinach oraz najbliższych 2 – 3 dniach układ wyżowy zacznie wycofywać się w
kierunku południowo wschodnim nad terytorium południowo-wschodniej części
kontynentu. Zaś znad Atlantyku z zachodu na wschód będzie wędrować rozległy układ
niskiego ciśnienia którego zatoka wraz z systemem frontów atmosferycznych wkroczy nad
zachodnie kraje m.in. Francję, Holandię oraz Niemcy. Już jutro w nocy oraz w piątek
(31.10/01.11) będzie przemieszczać się dalej w kierunku wschodnim nad zachodnią część
kraju. Za frontem z kierunku południowego, południowo – zachodniego zacznie napływać
nieco cieplejsza masa powietrza polarno-morskiego. 

Czwartek - W dzień zachmurzenie małe do umiarkowanego głównie na północy nad
pozostałą częścią bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie do 5° na zachodzie i w
centrum do 7°C na wschodzie. Wiatr słaby z kierunku zachodniego. Ciśnienie wyniesie 1026
hPa i zacznie spadać. 

Czwartek/Piątek - W nocy zachmurzenie małe do umiarkowanego, bez opadów.



Temperatura minimalna wyniesie od -2/-1° na krańcach południowo zachodnich oraz
lokalnie w części środkowej, do 1 - 3°C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby z kierunku
zachodniego skręcający na północno-wschodni. Ciśnienie wyniesie 1023 hPa początkowo
będzie się wahać później zacznie spadać. 

Piątek (Wszystkich Świętych) – W dzień zachmurzenie małe do umiarkowanego, bez
opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 5° na zachodzie i w centrum do 6 - 8°C na
północy oraz wschodzie. Wiatr słaby południowo-wschodni. Ciśnienie wyniesie 1020 hPa i
zacznie powoli spadać. 

Piątek/Sobota – W nocy zachmurzenie umiarkowane do dużego, bez opadów. Temperatura
minimalna wyniesie od 1° - 2°C na południu oraz w centrum do 2 - 3°C na pozostałym
obszarze. Wiatr słaby, nad morzem do umiarkowanego i silnego z południowego wschodu.
Ciśnienie wyniesie 1008 hPa i będzie spadać. 

Sobota (Dzień Zaduszny) – W dzień zachmurzenie duże do całkowitego, możliwe opady
deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie do 7° - 8°C na terenie całego województwa.
Wiatr umiarkowany, nad morzem silny z południowego-zachodu. Ciśnienie wyniesie 996 hPa
i nieznacznie wzrośnie. 

Sobota/Niedziela – W nocy zachmurzenie małe do umiarkowanego możliwe są jeszcze
opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 8° - 9°C na przeważającym obszarze do
10 - 11°C nad samym morzem. Wiatr umiarkowany z kierunku południowo-zachodniego.
Ciśnienie 998 hPa i powoli zacznie spadać. 


