
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 19.01.2017 do godz. 19:30 dnia 20.01.2017   

 W nocy zachmurzenie początkowo małe, w drugiej połowie nocy od północy województwa
wzrastające do dużego. Lokalnie możliwe mgły marznące ograniczające widzialność do 300 m.
Temperatura minimalna na południu województwa od -13°C do -10°C, na północy województwa
od -10°C do -7°C, w rejonach podgórskich od -18°C do -15°C, lokalnie w dolinach
i kotlinach górskich spadek temperatury do -20°C, na szczytach Beskidów od -10°C do -8°C.
Wiatr słaby, południowo-zachodni, lokalnie zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby
i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

W dzień zachmurzenie duże, na południu województwa miejscami umiarkowane i małe. Na
północy województwa miejscami słabe opady śniegu lub śniegu ziarnistego. Temperatura
maksymalna od -3°C do -1°C, na szczytach Beskidów od -5°C do -3°C. Wiatr słaby,
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby, z kierunków północnych.

ważność od godz. 19:30 dnia 20.01.2017 do godz. 19:30 dnia 21.01.2017   

 W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu województwa. Na północy
województwa miejscami możliwe słabe opady śniegu lub śniegu ziarnistego, a lokalnie
możliwe słabe opady marznącej mżawki. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C, w rejonach
podgórskich od -11°C do -8°C, lokalnie przy rozpogodzeniach spadki temperatury do -17°C,
na szczytach Beskidów od -9°C do -6°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-zachodni i północny.

W dzień na południu województwa zachmurzenie umiarkowane i małe, na północy duże. Na
północy województwa miejscami możliwe słabe opady śniegu lub śniegu ziarnistego,
a początkowo możliwe słabe opady marznącej mżawki. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C,
w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C, na szczytach Beskidów od -5°C do -2°C. Wiatr
słaby, południowo-zachodni lub zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
północno-zachodni i północny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 19.01.2017 do godz. 19:30 dnia 20.01.2017   

  Polska będzie w zasięgu rozległego wyżu znad Europy Wschodniej, tylko na krańcach
północnych zaznaczy się wpływ zatoki niżu znad Morza Barentsa. Centralna część kraju
znajdzie w zasięgu ciepłego frontu atmosferycznego. Przed frontem, z północnego wschodu,
napływać będzie chłodne powietrze polarno-kontynentalne, za frontem z północnego-zachodu
cieplejsze polarno-morskie. Ciśnienie będzie wolno spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 20.01.2017 do godz. 19:30 dnia 21.01.2017   

  Polska będzie w zasięgu rozległego wyżu znad Europy Wschodniej, tylko na krańcach
północno-wschodnich zaznaczy się wpływ zatoki niżu, który znad Morza Barentsa przemieści
się nad północny Ural. Napływać będzie dość ciepła, polarno-morska masa powietrza. W nocy
wahania ciśnienia, w dzień powolny wzrost.
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