
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 29.01.2019 do godz. 19:30 dnia 30.01.2019   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura
minimalna od -5°C do -3°C, w rejonach podgórskich od -7°C do -5°C, w Bieszczadach
i Beskidzie Niskim od -5°C do -3°C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni
i wschodni, a miejscami słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
południowo-zachodni i południowy.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu.
Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C,
w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od -4°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowy.

ważność od godz. 19:30 dnia 30.01.2019 do godz. 19:30 dnia 31.01.2019   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu.
Możliwe opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -4°C do
-1°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -3°C, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od -4°C
do -2°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowy.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady śniegu. Możliwe opady
marznącej mżawki, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, w rejonach
podgórskich od 0°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -3°C do 0°C. Wiatr słaby,
południowo-wschodni lub zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, po południu okresami
dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni, miejscami powodujący zamiecie
śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 29.01.2019 do godz. 19:30 dnia 30.01.2019   

Polska będzie w zasięgu słabego klina od wyżu znad Rosji, tylko na krańcach północnych
zaznaczy się wpływ wypełniającego się i odsuwającego się nad Finlandię niżu,
a województwa wschodnie będą w strefie frontu okluzji. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu
polarnym morskim. W nocy niewielki wzrost ciśnienia, a w dzień ciśnienie bez zmian.

ważność od godz. 19:30 dnia 30.01.2019 do godz. 19:30 dnia 31.01.2019   

Polska nadal będzie  w zasięgu słabego klina wyżowego, związanego z wyżem znad  Rosji,
tylko na północnym zachodzie zaznaczy się wpływ frontu okluzji, a nad
południowo-wschodnie regiony kraju nasunie się płytka zatoka związana z niżem z rejonu
Bałkanów z frontem ciepłym. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Wystąpią
niewielkie wahania ciśnienia.

prognozę 4647/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Monika Kaseja, dnia 2019-01-29 12:18 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl. 
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