
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

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

  W nocy zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, na południu województwa miejscami
o natężeniu umiarkowanym. 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 5°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, północno-zachodni, skręcający na północno-wschodni. W rejonach
podgórskich wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-wschodni.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na
południu województwa możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C,
w rejonach podgórskich od 12°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 4°C do 8°C. Wiatr
umiarkowany, chwilami porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr dość silny
w porywach do 60 km/h, północno-wschodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 30.04.2019 do godz. 19:30 dnia 01.05.2019   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane. Na południu województwa miejscami zachmurzenie duże
i tam możliwe przelotne opady deszczu, a na najwyższych szczytach Beskidu Żywieckiego
deszczu ze śniegiem lub śniegu. Lokalnie silne zamglenia, a w dolinach, kotlinach
i w pobliżu zbiorników wodnych miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 m.
Temperatura minimalna od 5°C do 8°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 5°C, wysoko
w Beskidach od 0°C do 4°C. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i północny.

W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura
maksymalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach od
3°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
porywisty, północno-zachodni i północny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

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

 Północna Polska znajdować się będzie pod wpływem wyżu z centrum nad północno-zachodnią
Rosją i Bałtykiem. Pogodę w południowej połowie kraju kształtować będą niże z ośrodkami
nad Ukrainą i Rumunią oraz strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Z północnego wschodu
napłynie chłodniejsze i suchsze, powietrze polarne, jedynie południowa Polska pozostanie
w nieco cieplejszej i bardziej wilgotnej masie powietrza.
Ciśnienie będzie się wahać.

ważność od godz. 19:30 dnia 30.04.2019 do godz. 19:30 dnia 01.05.2019   

 Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia związanym z niżami znad Rumunii oraz
Skandynawii, jedynie początkowo północ kraju pozostanie na skraju wyżu znad Bałtyku.
Zalegać będzie polarna masa powietrza.
Ciśnienie będzie powoli spadać.

prognozę 17969/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Tomasz Knopik, dnia 2019-04-29 12:24 

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