
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 31.01.2019 do godz. 19:30 dnia 01.02.2019   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane. Miejscami na szczytach Beskidów zachmurzenie duże
i słabe opady śniegu. W dolinach mgła marznąca ograniczająca widzialność do 200 m,
w rejonie mgieł zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna od -6°C do -4°C, w rejonach
podgórskich od -9°C do -6°C, wysoko w Beskidach od -7°C do -4°C. Wiatr słaby, zmienny, po
północy wzmagający się do umiarkowanego, południowy. Wysoko w górach wiatr początkowo
dość silny, później silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków
południowych.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane. Miejscami na szczytach Beskidów zachmurzenie duże
i słabe opady śniegu. Rano miejscami w dolinach mgła ograniczająca widzialność do 200 m,
w rejonie mgieł zachmurzenie całkowite. Temperatura maksymalna przeważnie od 2°C do 4°C,
na wzniesieniach w rejonie oddziaływania wiatru fenowego około 5°C, wysoko w Beskidach od
-1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w rejonach podgórskich
dość silny, w porywach do 70 km/h, a wieczorem do 80 km/h, z kierunków południowych.
Wysoko w górach wiatr silny, wieczorem bardzo silny, od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do
90 km/h, wieczorem do 110 km/h, południowy.

ważność od godz. 19:30 dnia 01.02.2019 do godz. 19:30 dnia 02.02.2019   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu.
Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, lokalnie w obniżeniach terenu około 0°C, w rejonach
oddziaływania wiatru fenowego lokalnie wzrost temperatury do około 5°C, wysoko
w Beskidach od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h,
południowy. W rejonach podgórskich wiatr dość silny, miejscami silny, od 35 km/h do 45
km/h, porywach do 90 km/h, południowy. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, od 50 km/h do
60 km/h, w porywach do 120 km/h, południowy.

  W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna
przeważnie od 6°C do 8°C, w rejonie oddziaływania wiatru fenowego około 10°C, lokalnie
w obniżeniach terenu około 5°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 6°C. Wiatr dość silny,
w porywach do 60 km/h, południowy. W rejonach podgórskich wiatr dość silny, miejscami
silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, południowy. Wysoko w górach wiatr
bardzo silny, od 50 km/h do 60 km/h, w porywach do 120 km/h, południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 31.01.2019 do godz. 19:30 dnia 01.02.2019   

Polska jest pod wpływem rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem w rejonie Płw.
Bretońskiego. W nocy na krańcach wschodnich zaznaczy się strefa frontu ciepłego. W dzień
po południu nad Dolny Śląsk nasunie się front okluzji. Z południa będzie napływało
stosunkowo ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 01.02.2019 do godz. 19:30 dnia 02.02.2019   

Pozostaniemy w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Morzem Śródziemnym
i zachodnią Polską. Przez obszar kraju z południa na północ będzie przemieszczał się
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układ frontów atmosferycznych. Z południa napłynie ciepłe powietrze pochodzenia
zwrotnikowego. Ciśnienie będzie nadal spadać.

prognozę 4965/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Łukasz Kiełt, dnia 2019-01-31 12:23 

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