
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 27.10.2019 do godz. 19:30 dnia 28.10.2019   

  W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C,
w rejonach podgórskich od 5°C do 7°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 5°C. Wiatr słaby,
okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby
i umiarkowany, porywisty, zachodni.
  W dzień zachmurzenie początkowo duże, w ciągu dnia większe przejaśnienia, przelotne
opady deszczu możliwe w południowej połowie województwa. Temperatura maksymalna od 10°C
do 12°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 6°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 28.10.2019 do godz. 19:30 dnia 29.10.2019   

  W nocy zachmurzenie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura
minimalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, wysoko w Beskidach od -2°C
do 0°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, na szczytach Beskidów deszczu ze
śniegiem. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 5°C do 7°C,
wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany, północno-zachodni i północny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 27.10.2019 do godz. 19:30 dnia 28.10.2019   

W nocy przez południową i wschodnią część kraju przemieszczać się będzie na południowy
wschód zatoka niżowa związana z niżem znad północno-zachodniej Rosji oraz strefa
chłodnego frontu atmosferycznego. Od południowego zachodu rozbudowywać się zacznie klin
wyżu znad Atlantyku. W dzień jedynie północna część Polski będzie na skraju płytkiego
niżu znad Finlandii, pozostały obszar obejmie swym zasięgiem klin wyżu. Z północnego
zachodu napływa chłodna masa powietrza polarnego morskiego, jedynie początkowo w nocy
południowy wschód kraju pozostanie w cieplejszym powietrzu polarnym morskim.
Ciśnienie będzie rosło.

ważność od godz. 19:30 dnia 28.10.2019 do godz. 19:30 dnia 29.10.2019   

Z północy na południe kraju przemieszczać się będzie zatoka niżowa związana z niżem
z ośrodkiem nad Zatoką Fińską wraz z chłodnym frontem atmosferycznym. Jedynie w nocy
południowa część kraju pozostanie jeszcze w zasięgu klina wyżu znad północno-wschodniego
Atlantyku. Po przejściu frontu ponownie zaczniemy dostawać się pod wpływ wyżu znad
Atlantyku. W nocy przeważająca część kraju będzie jeszcze w chłodnym powietrzu polarnym
morskim, które wraz z przechodzeniem frontu atmosferycznego będzie wypierane na południe
przez chłodniejsze powietrze arktyczne.
Ciśnienie w nocy będzie się wahać, w dzień zacznie rosnąć.
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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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