
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 03.02.2019 do godz. 19:30 dnia 04.02.2019   

  W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, stopniowo przechodzące w deszcz ze
śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -4°C do
-2°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu.
Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko
w Beskidach od -4°C do -1°C. Wiatr umiarkowany, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany, przed południem okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 04.02.2019 do godz. 19:30 dnia 05.02.2019   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami małe. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C,
w rejonach podgórskich od -8°C do -6°C, wysoko w Beskidach od -7°C do -4°C. Wiatr
początkowo słaby, południowo-wschodni, a wysoko w górach południowy.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 0°C do
2°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko w Beskidach od -3°C do -1°C. Wiatr
słaby, w rejonach podgórskich umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 03.02.2019 do godz. 19:30 dnia 04.02.2019   

W nocy znad Słowacji, przez Polskę nad Litwę przemieszczać się będzie płytki ośrodek
niżowy, we wschodniej połowie kraju zaznaczać się będzie strefa chłodnego frontu
atmosferycznego. W dzień od południowego zachodu zacznie rozbudowywać się klin wyżu znad
Europy Zachodniej. Polska będzie w chłodnej masie powietrza polarnego morskiego, jedynie
w nocy wschodnia połowa kraju będzie jeszcze w ciepłym powietrzu pochodzenia
zwrotnikowego.
Ciśnienie będzie rosło.

ważność od godz. 19:30 dnia 04.02.2019 do godz. 19:30 dnia 05.02.2019   

Polska znajdować się będzie pod wpływem klina wyżu rozciągającego się od Hiszpanii po
zachodnią Rosję. W dzień, przez zachodnią i północną część kraju, przemieszczać się
będzie z zachodu na wschód płytka zatoka niżowa z frontem okluzji związana z niżem znad
Skandynawii. Pozostaniemy w chłodniejszej masie powietrza polarnego morskiego.
Ciśnienie nieznacznie spadnie.

prognozę 5421/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Łukasz Harasimowicz, dnia 2019-02-03 12:17 

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