
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 17.01.2019 do godz. 19:30 dnia 18.01.2019   

  W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu, przechodzące w opady deszczu
ze śniegiem i śniegu. W górach miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od 0°C
do 2°C, w rejonach podgórskich miejscami w obniżeniach terenu około -3°C, wysoko
w Beskidach od -10°C do -7°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, na
Podbeskidziu w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny
i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w Beskidach w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni
i zachodni. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

  W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do
2°C, w regionach podgórskich od -3°C do 0°C, wysoko w Beskidach od -10°C do -7°C.
Temperatura maksymalna wystąpi przed południem, potem spadek temperatury. Wiatr
umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr
dość silny, przed południem w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni,
powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

ważność od godz. 19:30 dnia 18.01.2019 do godz. 19:30 dnia 19.01.2019   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem na północy województwa wzrastające do
dużego. Temperatura minimalna od -7°C do -4°C, w rejonach podgórskich od -10°C do -7°C,
lokalnie w obniżeniach terenu -13°C, wysoko w Beskidach od -12°C do -9°C. Wiatr słaby,
południowo-zachodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany,
północny.

  W dzień zachmurzenie małe, na północy województwa początkowo duże. Temperatura
maksymalna od -2°C do 0°C, w regionach podgórskich od -5°C do -2°C, wysoko w Beskidach od
-9°C do -6°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby początkowo zmienny,
później z kierunków południowych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 17.01.2019 do godz. 19:30 dnia 18.01.2019   

  Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem głównym w rejonie Morza Białego oraz wtórnym
przemieszczającym się znad Bałtyku nad Litwę. W nocy, z zachodu na wschód kraju,
przemieści się także wtórny, chłodny front atmosferyczny. W dzień, od południowego
zachodu, rozbuduje się wyż z centrum nad południowymi Niemcami. Z północnego zachodu
przejściowo napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Wzrost ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 18.01.2019 do godz. 19:30 dnia 19.01.2019   

  Polska będzie w zasięgu wyżu, którego centrum znad Niemiec przemieści się przez Czechy
i Słowację nad Ukrainę. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie. Wzrost
ciśnienia.

prognozę 2729/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Łukasz Kiełt, dnia 2019-01-17 12:24 

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