
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 28.04.2019 do godz. 19:30 dnia 29.04.2019   

W nocy zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym lub silnym
natężeniu. Suma opadów miejscami od 15 mm do 30 mm. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C,
w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 3°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr początkowo dość silny,
porywisty, później słaby i umiarkowany, północny.

W dzień zachmurzenie całkowite, w górach możliwe przejaśnienia. Na północy województwa
opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, suma opadów od 10 mm do 20 mm. Na
południu miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C,
w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C, wysoko w Beskidach od 4°C do 6°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, z kierunków zachodnich, po południu na północy miejscami zmienny. Wysoko
w górach wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych.

ważność od godz. 19:30 dnia 29.04.2019 do godz. 19:30 dnia 30.04.2019   

W nocy zachmurzenie całkowite. Opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 15 mm.
Temperatura minimalna od 8°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C, wysoko
w Beskidach od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, w rejonach
górskich słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni.

W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C do
17°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 7°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny w porywach do 60
km/h, północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 28.04.2019 do godz. 19:30 dnia 29.04.2019   

Polska znajdować się będzie pod wpływem wyraźniej zatoki niżu znad Ukrainy oraz związanej
z nią strefy ciepłego frontu atmosferycznego. Strefa frontu stopniowo będzie się
przemieszczać na południe kraju. Przed frontem napłynie chłodne powietrze polarne
morskie, za frontem napływać będzie ciepłe i przeważnie wilgotne powietrze polarne
morskie, jedynie w dzień nad północną Polską będzie to powietrze suche.
Ciśnienie będzie się wahać.

ważność od godz. 19:30 dnia 29.04.2019 do godz. 19:30 dnia 30.04.2019   

Polska pozostanie w zasięgu zatoki niżu znad Ukrainy, południe kraju pozostanie w strefie
frontu atmosferycznego. Napływać będzie powietrze polarne, nad przeważający obszar suche,
nad południową Polskę wilgotne.
Ciśnienie będzie się wahać.

prognozę 17811/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Łukasz Kiełt, dnia 2019-04-28 12:00 

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