
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 12.01.2017 do godz. 19:30 dnia 13.01.2017   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura
minimalna od -3°C do -1°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -3°C, na szczytach Beskidów
od -10°C do -6°C. Wysoko w górach wzrost temperatury w ciągu nocy. Wiatr umiarkowany,
okresami dość silny i porywisty, w drugiej połowie nocy w porywach do 60 km/h,
a w rejonach podgórskich w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach
wiatr dość silny i silny (do 45 km/h), w porywach do 110 km/h, zachodni
i południowo-zachodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie w rejonach
górskich słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C, w rejonach podgórskich
około 1°C, na szczytach Beskidów od -4°C do 0°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami
w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich lokalnie do 70 km/h, południowo-zachodni
i południowy. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (do 45 km/h), w porywach do 80
km/h, a początkowo w porywach do 110 km/h, południowo-zachodni. Miejsacmi zawieje
i zamiecie śnieżne.

ważność od godz. 19:30 dnia 13.01.2017 do godz. 19:30 dnia 14.01.2017   

  W nocy zachmurzenie duże. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do
-3°C, w rejonach podgórskich od -8°C do -6°C, na szczytach Beskidów od -10°C do -6°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo lokalnie porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 60 km/h,
zachodni, okresami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

  W dzień zachmurzenie duże. Miejscami, głównie w rejonach górskich słabe przelotne opady
śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -3°C, na
szczytach Beskidów od -8°C do 6°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich,
powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 12.01.2017 do godz. 19:30 dnia 13.01.2017   

Nad północnymi Niemcami utworzy się wtórny ośrodek związany z niżem znad Skandynawii,
który przemieści się w rejon Zatoki Gdańskiej, a następnie nad Kraje Bałtyckie. Z zachodu
na wschód przemieści się układ frontów atmosferycznych, za którym napłynie nieco
chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego.
W nocy ciśnienie spadnie, w dzień od zachodu będzie wzrastać.

ważność od godz. 19:30 dnia 13.01.2017 do godz. 19:30 dnia 14.01.2017   

 Polska będzie w obszarze układu niżowego z ośrodkami nad Morzem Norweskim, Skandynawią,
Bałtykiem i Polską. Z zachodu napływać będzie chłodna, polarno-morska masa powietrza.
Wystąpi wzrost ciśnienia.

prognozę 1031/2017 opracował synoptyk dyżurny Anna Woźniak, dnia 2017-01-12 12:27 
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