
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 24.01.2019 do godz. 19:30 dnia 25.01.2019   

  W nocy zachmurzenie całkowite. Opady śniegu. Temperatura minimalna od -8°C do -6°C,
w rejonach podgórskich od -10°C do -7°C, na szczytach Beskidów od -12°C do -9°C. Wiatr
umiarkowany, porywisty, po północy słabnący i skręcający na północny. Wysoko w górach
wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, przechodzący w zmienny.
  W dzień zachmurzenie całkowite. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od
-5°C do -3°C, w rejonach podgórskich od -7°C do -5°C, na szczytach Beskidów od -9°C do
-6°C. Wiatr słaby, północny skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany
i dość silny, południowo-zachodni i zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 25.01.2019 do godz. 19:30 dnia 26.01.2019   

  W nocy początkowo zachmurzenie duże i na wschodzie województwa możliwe słabe opady
śniegu, później większe przejaśnienia, nad ranem lokalnie rozpogodzenia. Temperatura
minimalna od -10°C do -7°C, w rejonach podgórskich od -12°C do -10°C, na szczytach
Beskidów od -12°C do -10°C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na południowo-zachodni.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany wzmagający się do dość silnego i porywistego; zachodni.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane od zachodu województwa wzrastające do
całkowitego. Od godzin południowych opady śniegu przemieszczające się z zachodu na
wschód. Na południu województwa przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm. Temperatura
maksymalna wystąpi wieczorem i wyniesie od -1°C na wschodzie województwa do 1°C na
zachodzie, w rejonach podgórskich około -2°C, na szczytach Beskidów od -4°C do -2°C.
Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 30
km/h do 45 km/h), w porywach do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni; powodujący
zamiecie i zawieje śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 24.01.2019 do godz. 19:30 dnia 25.01.2019   

Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum na pograniczu Łotwy i Rosji, tylko na południowym
wschodzie zaznaczy się wpływ płytkiego niżu znad Słowacji i związanego z nim ciepłego
frontu atmosferycznego. Będziemy w przetransformowanym powietrzu pochodzenia arktycznego,
tylko na południowy wschód napłynie przejściowo nieco cieplejsza masa powietrza. Spadek
ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 25.01.2019 do godz. 19:30 dnia 26.01.2019   

Polska będzie w zasięgu pogłębiającego się niżu, którego ośrodek znad Atlantyku
przemieści się nad Wyspy Brytyjskie. W dzień, z zachodu na wschód kraju, przemieszczał
się będzie układ frontów atmosferycznych. Z zachodu zacznie napływać powietrze polarne
morskie. Spadek ciśnienia.

prognozę 3880/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Iwona Lelątko, dnia 2019-01-24 12:15 

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