
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 08.01.2021 do godz. 19:30 dnia 08.01.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół umiarkowane, gdzieniegdzie duże. Możliwe
słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C, w rejonach podgórskich od -2°C
do 0°C, wysoko w Beskidach od -7°C do -3°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni, miejscami powodujący zamiecie i zawieje
śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 08.01.2021 do godz. 19:30 dnia 09.01.2021   

  W nocy zachmurzenie początkowo umiarkowane, później duże. W rejonach podgórskich
i w górach przez całą noc możliwe większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Po
północy miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Miejscami w dolinach rzecznych i górskich
możliwe silne zamglenia i marznące mgły ograniczające widzialność lokalnie do 500 m.
Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, w rejonach podgórskich od -6°C do -3°C,
w obniżeniach terenu lokalnie spadek temperatury do -9°C, wysoko w Beskidach od -9°C do
-6°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. W górach i w rejonach podgórskich
wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie duże i całkowite, miejscami w rejonach podgórskich i w górach
możliwe większe przejaśnienia. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od
-1°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -2°C, wysoko w Beskidach od -9°C do -6°C.
Wieczorem miejscami wystąpi zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, będzie
ślisko. Wiatr słaby, zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni
i północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 09.01.2021 do godz. 19:30 dnia 10.01.2021   

  W nocy zachmurzenie duże. Na południu województwa miejscami większe przejaśnienia,
a w rejonach podgórskich nad ranem możliwe lokalne rozpogodzenia. Wystąpią słabe opady
śniegu, miejscami również marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m, zwłaszcza
w centrum i na południu województwa. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, w rejonach
podgórskich od -7°C do -4°C, w obniżeniach terenu lokalnie spadek temperatury do -10°C,
wysoko w Beskidach od -11°C do -8°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, okresami
zmienny, w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, okresami z kierunków
zmieniających się.
  W dzień zachmurzenie duże i całkowite, na południu lokalnie możliwe większe
przejaśnienia, a w rejonach podgórskich lokalne rozpogodzenia. Miejscami wystąpią słabe
opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -5°C do
-2°C, wysoko w Beskidach od -9°C do -6°C. Temperatura maksymalna w górach wystąpi
wieczorem. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr
słaby i umiarkowany, zachodni skręcający na północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 08.01.2021 do godz. 19:30 dnia 09.01.2021   

  Polska będzie w zasięgu układu niżowego z ośrodkami nad Rosją i wschodnią Ukrainą. Na
północy kraju będzie utrzymywać się strefa frontu okluzji. W ciągu dnia nad
południowo-zachodnią część kraju nasunie się klin wyżowy. Z północnego wschodu będzie
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napływało chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie wzrośnie.
Ważność od godz. 19:30 dnia 09.01.2021 do godz. 19:30 dnia 10.01.2021   

  Polska znajdzie się w zasięgu klina Wyżu Azorskiego, w chłodnym i wilgotnym powietrzu
polarnym morskim. Ciśnienie będzie nadal rosło.

prognozę 4954/2021 opracował synoptyk dyżurny Tadeusz Stolarczyk, dnia 2021-01-08 12:47 

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