
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 20.02.2019 do godz. 19:30 dnia 21.02.2019   

  W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze
śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, w rejonach
podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko w Beskidach od -4°C do -1°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, początkowo porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość
silny, porywisty, północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

  W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Po południu opady deszczu, w rejonach
podgórskich również deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna
od 6°C do 8°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 4°C, w Beskidach od 0°C do 3°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany
i dość silny, w porywach do 80 km/h, północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie
śnieżne.

ważność od godz. 19:30 dnia 21.02.2019 do godz. 19:30 dnia 22.02.2019   

  W nocy zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, nad ranem przechodzące w deszcz ze
śniegiem. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach opady
śniegu. W górach powyżej 1500 m n.p.m. prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm.
Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, wysoko
w Beskidach od -6°C do -3°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni
skręcający nad ranem na północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od
35 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, północno-zachodni i północny, powodujący
zawieje i zamiecie śnieżne.

  W dzień zachmurzenie duże, po południu duże z większymi przejaśnieniami. Do południa
opady śniegu. W rejonach podgórskich i w górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej
o 10 cm. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C,
w Beskidach od -6°C do -3°C. Temperatura maksymalna wystąpi rano, później nastąpi spadek
temperatury. Wiatr umiarkowany, w porywach do 75 km/h, północno-wschodni. Wysoko w górach
wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 105 km/h,
północno-zachodni i północny, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 20.02.2019 do godz. 19:30 dnia 21.02.2019   

Południowa Polska będzie w zasięgu wyżu z centrami nad Europą Środkową i Zachodnią. Nad
pozostałym obszarem kraju, z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie płytka zatoka
z ciepłym frontem atmosferycznym, związana z niżem z ośrodkami nad Morzem Północnym
i południową Skandynawią. Z zachodu napływać będzie wilgotne powietrze polarne morskie.
Wahania ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 21.02.2019 do godz. 19:30 dnia 22.02.2019   

W nocy Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad
Bałtyku nad Ukrainę. Województwa zachodnie i południowe będą w strefie frontu chłodnego,
związanego z tym niżem. W dzień nad Polską rozbuduje się wyż z centrum nad Bałtykiem. Po
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przejściu frontu, na wschód kraju, napłynie chłodne powietrze z północy. Wzrost
ciśnienia.

prognozę 7914/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Piotr Ramza, dnia 2019-02-20 11:34 

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