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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 18.02.2019 do godz. 19:30 dnia 19.02.2019
W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura
minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny
i porywisty, po południu w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 19.02.2019 do godz. 19:30 dnia 20.02.2019
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu.
Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty,
nad morzem w porywach do 65 km/h, zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na wschodzie,
przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany,
okresami dość silny i porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-zachodni
i zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 18.02.2019 do godz. 19:30 dnia 19.02.2019
Polska będzie na skraju niżu z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Skandynawią. W dzień,
z północnego zachodu na południowy wschód, przemieści się chłodny front atmosferyczny
związany z tym niżem. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie, po przejściu frontu
chłodniejsze. Spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 19.02.2019 do godz. 19:30 dnia 20.02.2019
Polska północna pozostanie na skraju niżu z ośrodkiem nad Finlandią, nad południową
rozbuduje się wyż z centrami w rejonie Alp. W nocy na południowym wschodzie zaznaczy się
jeszcze wpływ frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Finlandii. Z zachodu
napływa powietrze polarne morskie. Wzrost ciśnienia.
prognozę 1251/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Ryszard Śliwiński, dnia 2019-02-18 12:30
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

