
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 27.10.2022 do godz. 19:30 dnia 27.10.2022  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura
maksymalna od 15°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach od
9°C do 12°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby,
północno-zachodni i zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 27.10.2022 do godz. 19:30 dnia 28.10.2022   

  W nocy zachmurzenie małe. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura
minimalna od 4°C do 7°C, lokalnie w obniżeniach terenu około 3°C a na wzniesieniach około
10°C; w rejonach podgórskich od 4°C do 6°C, lokalnie w kotlinach górskich około 1°C a na
wzniesieniach około 7°C; wysoko w Beskidach od 6°C do 8°C. Wysoko w górach temperatura
minimalna wystąpi w pierwszej części nocy, później wzrost o około 3°C. Wiatr słaby,
zmienny, miejscami z przewagą południowo-zachodniego. Wysoko w górach wiatr słaby
i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego. Rano miejscami
mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C,
w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 15°C. Wiatr słaby,
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 28.10.2022 do godz. 19:30 dnia 29.10.2022   

  W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami
słabe opady deszczu. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura
minimalna od 8°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, lokalnie w obniżeniach
terenu około 7°C; wysoko w Beskidach od 12°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Miejscami,
szczególnie w rejonach podgórskich oraz w górach słabe przelotne opady deszczu. Rano
lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C,
w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 15°C. Wiatr
umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach
do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 27.10.2022 do godz. 19:30 dnia 28.10.2022   

  Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Bałkanami, tylko na krańcach północnych
zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego, związanego z niżem z rejonu Wysp
Brytyjskich. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Spadek
ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 28.10.2022 do godz. 19:30 dnia 29.10.2022   

  Polska południowa pozostanie na skraju wyżu znad Bałkanów; natomiast północ kraju
znajdzie się na skraju niżu znad Skandynawii oraz z zachodu na wschód przemieszczać się
będzie układ frontów atmosferycznych. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim,
chłodniejszym na północy. Spadek ciśnienia.
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prognozę 152816/2022 opracował synoptyk dyżurny Rafał Jastrzębski, dnia 2022-10-27 12:26 

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