
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 23.10.2019 do godz. 19:30 dnia 24.10.2019   

 W nocy zachmurzenie małe, w rejonach mgieł wzrastające do całkowitego. Miejscami,
zwłaszcza w Kotlinie Sandomierskiej mgły, ograniczające miejscami widzialność do 100 m.
Temperatura minimalna od 7°C do 10°C, lokalnie w kotlinach górskich spadek temperatury do
4°C. Wysoko w Bieszczadach od 11°C do 14°C. Wiatr słaby, w rejonach podgórskich miejscami
umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany
i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni.
 W dzień zachmurzenie małe, jedynie początkowo w rejonach mgieł całkowite. Rano
miejscami, zwłaszcza w Kotlinie Sandomierskiej mgły, ograniczające widzialność do 100 m.
Lokalnie w dolinach rzek mgły mogą utrzymywać się do godzin południowych. Temperatura
maksymalna od 22°C do 24°C, wysoko w Bieszczadach od 15°C do 18°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami dość silny, w porywach do 60 km/h,
południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 24.10.2019 do godz. 19:30 dnia 25.10.2019   

 W nocy zachmurzenie małe, w rejonach mgieł miejscami całkowite. W Kotlinie
Sandomierskiej miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna
od 9°C do 12°C, w rejonach podgórskich i w Bieszczadach od 10°C do 14°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami dość silny, w porywach do 60 km/h,
południowy i południowo-wschodni, stopniowo słabnący. Wysoko w górach wiatr umiarkowany
i dość silny, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni.
 W dzień zachmurzenie małe, jedynie początkowo w rejonach mgieł całkowite. Rano
miejscami, zwłaszcza w Kotlinie Sandomierskiej, mgła ograniczająca widzialność do 200 m.
Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 20°C, wysoko
w Bieszczadach od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, wysoko w górach umiarkowany, z kierunków
zachodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 23.10.2019 do godz. 19:30 dnia 24.10.2019   

Nad Polskę nasunie się zatoka głębokiego niżu znad Atlantyku, z głównym ośrodkiem
pomiędzy Islandią. Z południa napływać będzie bardzo ciepła masa powietrza pochodzenia
polarnego morskiego.
Ciśnienie będzie spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 24.10.2019 do godz. 19:30 dnia 25.10.2019   

W nocy Polska pozostanie pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim,
w dzień od południowego zachodu przejściowo rozbuduje się klin wyżu znad Alp. Z zachodu
na wschód przemieści się zatoka niżowa z mało aktywnym, chłodnym frontem atmosferycznym.
Ciśnienie wieczorem zacznie rosnąć.

prognozę 444712/2019 opracował synoptyk dyżurny Witold Wiążewski, dnia 2019-10-23 12:50 

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