
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

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

  W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Miejscami słabe opady śniegu. Lokalnie mgły
marznące, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C,
w rejonach podgórskich lokalnie około -7°C, wysoko w Beskidach od -7°C do -4°C. Wiatr
słaby, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane, wysoko w górach miejscami zachmurzenie małe.
Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -1°C do 0°C, wysoko
w Beskidach od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, południowy
i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty,
zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 05.02.2019 do godz. 19:30 dnia 06.02.2019   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu.
Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, w rejonach podgórskich od -6°C do -4°C, wysoko
w Beskidach od -6°C do -3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny.   

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w górach rozpogodzenia.
Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C, w rejonach
podgórskich od -1°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
z kierunków zachodnich, po południu skręcający na południowy. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

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

Polska południowo-wschodnia będzie w zasięgu wyżu, którego centrum znad Czech przemieści
się nad Ukrainę i Białoruś. Pozostały obszar kraju będzie na skraju niżu z ośrodkiem nad
Półwyspem Skandynawskim. W dzień nad województwami północnymi, z zachodu na wschód,
przemieści się front okluzji, związany z tym niżem. Z zachodu napływa powietrze polarne
morskie. Spadek ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 05.02.2019 do godz. 19:30 dnia 06.02.2019   

W nocy północna połowa kraju będzie na skraju wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad
Zatoką Fińską. Na północnym wschodzie oddziaływał będzie front okluzji. Pozostały obszar
będzie w zasięgu wyżu znad południowych Niemiec. W dzień cała Polska pozostanie w wyżu
z centrum nad Czechami. Będziemy w powietrzu polarnym morskim. Niewielki wzrost
ciśnienia.

prognozę 5584/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Monika Kaseja, dnia 2019-02-04 12:22 

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