
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO    

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

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

ważność od godz. 19:30 dnia 31.01.2019 do godz. 19:30 dnia 01.02.2019   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Okresami słabe opady śniegu.
Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, w rejonach podgórskich od -6°C do -4°C,
w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od -7°C do -5°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni,
w rejonach podgórskich umiarkowany i porywisty, południowy. Wysoko w górach wiatr dość
silny, w porywach do 60 km/h, południowy, powodujący zamiecie śnieżne.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C,
w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od -1°C do 2°C.
Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowy. Wysoko w górach wiatr
dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, południowy
i południowo-zachodni, powodujący zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

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

Północno-wschodnie rejony kraju pozostaną w zasięgu klina wyżu znad Rosji, pozostała
część znajdzie się w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia, związanej z niżami znad Półwyspu
Bałkańskiego i Morza Północnego. Na północnym zachodzie i południowym wschodzie zaznaczą
się strefy frontów atmosferycznych. Do Polski będzie nadal napływała chłodna, polarna
morska masa powietrza. Ciśnienie będzie spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 31.01.2019 do godz. 19:30 dnia 01.02.2019   

Polska znajdzie się w zasięgu zatoki rozległego niżu z głównym ośrodkiem znad Zatoki
Biskajskiej i wtórnym znad Cieśniny Kaledońskiej. Nad południowo-zachodnią Polskę nasunie
się strefa frontu atmosferycznego, związana z tym układem barycznym. Z południowego
zachodu zacznie napływać cieplejsza polarna morska masa powietrza. Ciśnienie będzie
spadać.

prognozę 4788/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Bartłomiej Pietras, dnia 2019-01-30 12:04 

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