
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 11.04.2022 do godz. 19:30 dnia 11.04.2022  

 Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, wieczorem rozpogodzenia.
Początkowo miejscami przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, a w górach - śniegu.
Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 5°C do 8°C, wysoko
w Beskidach od -4°C do -1°C. Wiatr początkowo umiarkowany i porywisty, później słaby;
północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, początkowo
lokalnie porywisty, północno-zachodni skręcający na zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 11.04.2022 do godz. 19:30 dnia 12.04.2022   

 W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C,
w rejonach podgórskich od -4°C do -2°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -4°C. Wiatr słaby,
początkowo zachodni, później zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty,
zachodni.
 W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11°C do
13°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C. Wiatr
słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, początkowo zachodni, później
północy i północno-wschodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 12.04.2022 do godz. 19:30 dnia 13.04.2022   

 W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C,
w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C. Wysoko w górach
temperatura minimalna wystąpi początkowo, później wzrost o około 3°C. Wiatr słaby,
początkowo zmienny, później południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby,
północno-wschodni i wschodni przechodzący w zmienny.
 W dzień bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od
15°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Wysoko
w górach wiatr słaby, z kierunków południowych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 11.04.2022 do godz. 19:30 dnia 12.04.2022   

 Polska będzie w zasięgu rozległego wyżu rozciągającego się od Skandynawii po Bałkany
i wschodnią część Morza Śródziemnego. Utrzyma się nad nami chłodne powietrze polarne
morskie. Ciśnienie będzie rosło.

Ważność od godz. 19:30 dnia 12.04.2022 do godz. 19:30 dnia 13.04.2022   

 Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Łotwą. Z południa zacznie napływać
cieplejsze powietrze polarne morskie. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia.
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres reklamacje@imgw.pl. 
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