
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 01.02.2019 do godz. 19:30 dnia 02.02.2019   

 W nocy zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura
minimalna od 1°C do 3°C, lokalnie w obniżeniach terenu około 0°C, w rejonach
oddziaływania wiatru fenowego lokalnie około 7°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 5°C.
Temperatura minimalna wystąpi w pierwszej części nocy, później wzrost temperatury. Wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-wschodni.
W rejonach podgórskich wiatr dość silny, chwilami silny, od 35 km/h do 45 km/h,
w porywach do 90 km/h, południowy. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, od 55 km/h do 65
km/h, w porywach do 120 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami na południu województwa słabe opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C, w rejonie oddziaływania wiatru fenowego
około 12°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 7°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach
do 65 km/h, południowy i południowo-wschodni. W rejonach podgórskich wiatr dość silny
chwilami silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, po południu do 70 km/h,
południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, od 55 km/h do 75
km/h, w porywach do 120 km/h, po południu do 100 km/h, południowy i południowo-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 02.02.2019 do godz. 19:30 dnia 03.02.2019   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu.
Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 4°C, w zasięgu
oddziaływania wiatru fenowego lokalnie około 7°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 6°C. Wiatr
umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w górach wiatr
dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, południowy
i południowo-zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C
do 7°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 6°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, południowy
i południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 01.02.2019 do godz. 19:30 dnia 02.02.2019   

Polska będzie w zasięgu niżu, którego ośrodek znad Bawarii przemieści się nad
Wielkopolskę. Z południa na północ kraju przemieszczał się będzie także układ frontów
atmosferycznych. Z południowego zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie.
Ciśnienie bez większych zmian.

ważność od godz. 19:30 dnia 02.02.2019 do godz. 19:30 dnia 03.02.2019   

Polska będzie w zasięgu niżów z ośrodkami nad Morzem Bałtyckim, Morzem Adriatyckim oraz
Korsyką. W południowo-wschodniej połowie kraju zaznaczy się wpływ frontu atmosferycznego,
związanego z tymi niżami. Południowo-wschodnia Polska pozostanie w ciepłym powietrzu
polarnym morskim, na zachód kraju napłynie nieco chłodniejsza masa powietrza. Wzrost
ciśnienia.
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prognozę 5097/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Tomasz Knopik, dnia 2019-02-01 11:42 

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