
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 03.01.2022 do godz. 19:30 dnia 03.01.2022  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu,
wieczorem w rejonach podgórskich przechodzące w deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach opady
deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C,
w rejonach podgórskich lokalnie około 6°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 03.01.2022 do godz. 19:30 dnia 04.01.2022   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu,
w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach powyżej 1100 m n.p.m. śniegu.
Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, wysoko w Beskidach od -3°C do -1°C. Wiatr
umiarkowany, początkowo w porywach do 50 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko
w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, w górach opady śniegu
przechodzące w opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C, w rejonach
podgórskich od 5°C do 7°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany,
w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni, w rejonach podgórskich południowy. Wysoko
w górach wiatr dość silny wzmagający się do silnego (od 35 km/h do 50 km/h), początkowo
w porywach do 60 km/h, wieczorem w porywach do 100 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 04.01.2022 do godz. 19:30 dnia 05.01.2022   

  W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, wysoko w Beskidach przechodzące
w opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, wysoko w Beskidach od
-3°C do -1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, w górach do 80 km/h,
zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 40 km/h do 50 km/h), w porywach do
70 km/h, zachodni.
  W dzień zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, w rejonach podgórskich deszczu
ze śniegiem, w górach śniegu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 8 cm.
Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 3°C. Wysoko
w Beskidach temperatura maksymalna wystąpi nad ranem i wyniesie od -3°C do 0°C. Wiatr
umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny
(od 45 km/h do 55 km/h), w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni, powodujący
zawieje i zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 03.01.2022 do godz. 19:30 dnia 04.01.2022   

  Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkami nad Skandynawią. W ciągu dnia, od południowego
zachodu przemieszczać się będzie płytki niż, powodując napływ nieco cieplejszej masy
powietrza polarnego morskiego nad południową część kraju; północ pozostanie w chłodnej
masie powietrza także pochodzenia polarnego. Prognozuje się spadek ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 04.01.2022 do godz. 19:30 dnia 05.01.2022   

  Polska pozostanie pod wpływem niżu znad Skandynawii. Od północnego zachodu
przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodna masa
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powietrza polarnego morskiego. Przewiduje się wzrost ciśnienia.
prognozę 1527/2022 opracował synoptyk dyżurny Romuald Kaseja, dnia 2022-01-03 12:33 

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