
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 24.01.2017 do godz. 19:30 dnia 25.01.2017   

  W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu, możliwe również słabe opady
marznącej mżawki, powodującej gołoledź. Lokalnie możliwa marznąca mgła, ograniczająca
widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -6°C do -4°C, w rejonach podgórskich
lokalnie około -10°C, na szczytach Beskidów od -7°C do -4°C. Wiatr słaby,
północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków
północnych.

  W dzień zachmurzenie duże, wysoko w Beskidach miejscami większe przejaśnienia.
Miejscami słabe opady śniegu, możliwe również słabe opady marznącej mżawki, powodującej
gołoledź. Temperatura maksymalna od -3°C do 0°C, na szczytach Beskidów od -6°C do -4°C.
Wiatr słaby, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany,
z kierunków północnych.

ważność od godz. 19:30 dnia 25.01.2017 do godz. 19:30 dnia 26.01.2017   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami marznąca mgła,
ograniczająca widzialność do 200 m. Lokalnie możliwe słabe opady śniegu, możliwe również
słabe opady marznącej mżawki, powodującej gołoledź. Temperatura minimalna od -7°C do
-5°C, w rejonach podgórskich około -12°C, lokalnie w dolinach i kotlinach górskich spadek
temperatury do -16°C, na szczytach Beskidów od -8°C do -5°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko
w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie możliwa marznąca mgła,
ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C, w rejonach
podgórskich lokalnie -4°C, na szczytach Beskidów od -5°C do -3°C. Wiatr słaby, przeważnie
południowo-wschodni, wysoko w górach słaby, zmienny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 24.01.2017 do godz. 19:30 dnia 25.01.2017   

W nocy Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Niemcami. Z północnego zachodu będzie
napływać przetransformowana, polarno-morska masa powietrza, jedynie nad krańce
północno-wschodnie, za frontem chłodnym, napłynie chłodniejsze powietrze pochodzenia
arktycznego.
W dzień Polska będzie pod wpływem wyżu rozciągającego się od Francji po
północno-zachodnią Rosję. Nad krańce wschodnie, za frontem atmosferycznym, będzie
napływać powietrze pochodzenia arktycznego. Pozostała część kraju pozostanie
w przetransformowanym powietrzu polarno-morskim.

ważność od godz. 19:30 dnia 25.01.2017 do godz. 19:30 dnia 26.01.2017   

Podczas kolejnej doby pogodę będzie kształtował wyż, którego centrum będzie przemieszczać
się znad Białorusi nad Ukrainę. W nocy nad krańce wschodnie, a w dzień nad regiony
północno-wschodnie, za mało aktywnym frontem atmosferycznym będzie napływać powietrze
pochodzenia arktycznego. Pozostała część kraju pozostanie w przetransformowanej,
polarno-morskiej masie powietrza.
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prognozę 2138/2017 opracował synoptyk dyżurny Monika Kaseja, dnia 2017-01-24 11:51 
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