
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 09.03.2019 do godz. 19:30 dnia 10.03.2019   

  W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Możliwe burze. W górach powyżej 900
m n.p.m. opady śniegu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm. Temperatura minimalna
od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, wysoko w Beskidach od -3°C do 0°C.
Wiatr dość silny, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach
wiatr bardzo silny od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 130 km/h, zachodni
i północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu, w górach powyżej 1400 m n.p.m.
opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 5°C do
8°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 70 km/h,
zachodni. Wysoko w górach wiatr bardzo silny od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 120
km/h, zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

ważność od godz. 19:30 dnia 10.03.2019 do godz. 19:30 dnia 11.03.2019   

  W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, w górach powyżej 900 m n.p.m. opady śniegu.
Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od  0°C do 2°C, wysoko
w Beskidach od -6°C do -2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h,
zachodni. Wysoko w górach wiatr bardzo silny od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 130
km/h, zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

  W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu, w górach powyżej 700 m n.p.m. opady śniegu.
Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 4°C, wysoko
w Beskidach od -5°C do -3°C. Wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, zachodni. Wysoko
w górach wiatr bardzo silny od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 120 km/h, zachodni
i północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 09.03.2019 do godz. 19:30 dnia 10.03.2019   

W nocy Polska będzie w zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad Bałtykiem, w obrębie
którego z zachodu na wschód kraju przemieści się płytka zatoka niżowa z wtórnym frontem
atmosferycznym. W dzień Polska nadal będzie w zasięgu niżu którego główny ośrodek
przemieści się nad Finlandię, a nad zachodnie rejony kraju nasunie się kolejna zatoka
z układem frontów atmosferycznych. Z północnego zachodu będzie napływała chłodna polarna
morska masa powietrza. W nocy nastąpi szybki spadek ciśnienia, w pierwszej części dnia
stopniowy wzrost, a wieczorem ponowny spadek.

ważność od godz. 19:30 dnia 10.03.2019 do godz. 19:30 dnia 11.03.2019   

Polska będzie pomiędzy niżem znad zachodniej Rosji a wyżem znad Zatoki Biskajskiej,
w strefie przemieszczających z północnego zachodu na południowy wschód płytkich zatok
niskiego ciśnienia. Nadal będzie napływało chłodne polarne morskie powietrze. Ciśnienie
początkowo będzie spadać, potem zacznie rosnąć.

prognozę 10646/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Grzegorz Mikutel, dnia 2019-03-09 12:02 
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl. 
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