
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 27.01.2019 do godz. 19:30 dnia 28.01.2019   

 W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami małe, po północy wzrastające do dużego. Nad
ranem na południu województwa opady deszczu i deszczu ze śniegiem, okresami marznące
powodujące gołoledź. Powyżej 800 m n.p.m. opady śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do
0°C, w rejonach podgórskich od -4°C do -2°C, na szczytach Beskidów od -1°C do 2°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, południowy. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do
40 km/h, w porywach do 90 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, powyżej 800 m n.p.m.
opady śniegu. W godzinach porannych oraz po południu miejscami opady marznące powodujące
gołoledź. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich około -1°C, wysoko
w Beskidach od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Wysoko w górach wiatr
dość silny w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni, powodujący zawieje
i zamiecie śnieżne.

ważność od godz. 19:30 dnia 28.01.2019 do godz. 19:30 dnia 29.01.2019   

 W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C,
w rejonach podgórskich od -5°C do -3°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -4°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
południowo-zachodni i zachodni.

W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C,
w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -4°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość
silny, zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 27.01.2019 do godz. 19:30 dnia 28.01.2019   

Polska będzie w zasięgu niżu, którego ośrodek znad Holandii przemieści się nad Danię.
Z zachodu na wschód kraju przemieści się także chłodny front atmosferyczny związany z tym
niżem. Pod wieczór, do krańców zachodnich, dotrze front okluzji. Z zachodu napłynie
powietrze polarne morskie, przejściowo cieplejsze. Wzrost ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 28.01.2019 do godz. 19:30 dnia 29.01.2019   

Polska będzie na skraju wypełniającego się niżu z ośrodkami nad Pomorzem i Bałtykiem.
W nocy, w centrum i na wschodzie, zaznaczy się wpływ frontu okluzji. Z zachodu napływać
będzie powietrze polarne morskie. W nocy ciśnienie bez większych zmian, w dzień wzrost
ciśnienia.

prognozę 4343/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Grzegorz Mikutel, dnia 2019-01-27 12:10 

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