
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 25.04.2021 do godz. 19:30 dnia 25.04.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady
deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie krupy śnieżnej, w rejonach górskich śniegu.
Temperatura maksymalna 9°C, 10°C, w rejonach podgórskich około 7°C, wysoko w Beskidach od
-2°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 25.04.2021 do godz. 19:30 dnia 26.04.2021   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo miejscami, głównie w górach,
zachmurzenie duże i zanikające przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do
-1°C, lokalnie w obniżeniach terenu około -4°C, w rejonach podgórskich około -5°C, na
szczytach Beskidów od -7°C do -4°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni, lokalnie
zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie
przechodzące w śnieg, możliwa krupa śnieżna. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C,
w rejonach podgórskich od 4°C do 6°C, na szczytach Beskidów od -4°C do -1°C. Wiatr
umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 26.04.2021 do godz. 19:30 dnia 27.04.2021   

  W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C,
lokalnie w obniżeniach terenu około -5°C, w rejonach podgórskich około -5°C, na szczytach
Beskidów od -6°C do -3°C. Wiatr słaby, zachodni lub zmienny. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany z kierunków północnych.
  W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C, w rejonach
podgórskich od 6°C do 9°C, na szczytach Beskidów od -1°C do 2°C. Wiatr słaby, początkowo
zmienny, później z kierunków wschodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 25.04.2021 do godz. 19:30 dnia 26.04.2021   

  Polska będzie w zasięgu wyżu znad Wysp Brytyjskich, tylko północno-wschodnie obszary
kraju pozostaną na skraju niżu znad Rosji. Z północy napływa zimne powietrze arktyczne.
Spadek ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 26.04.2021 do godz. 19:30 dnia 27.04.2021   

  Polska będzie w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia, ale na północnym
wschodzie zaznaczać się będzie wpływ niżu znad Rosji i związanego z nim frontu okluzji.
Pozostaniemy w tej samej masie powietrza. Spadek ciśnienia.

prognozę 70577/2021 opracował synoptyk dyżurny Łukasz Kiełt, dnia 2021-04-25 12:03 

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