
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 31.01.2017 do godz. 19:30 dnia 01.02.2017   

  W nocy zachmurzenie przeważnie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady śniegu lub
słabe opady deszczu marznącego powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -6°C do
-4°C, w rejonach podgórskich około -8°C, w Beskidach od -10°C do -6°C. Wiatr słaby,
południowo-wschodni. W górach wiatr umiarkowany, w porywach do 70km/h, z kierunków
południowych. 
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady deszczu, deszczu ze
śniegiem lub śniegu. Możliwe również okresami słabe opady deszczu marznącego powodującego
gołoledź. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C, w rejonach podgórskich około 0°C,
w Beskidach od -5°C do -3°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W górach wiatr
umiarkowany, w porywach do 70km/h, z kierunków południowych.

ważność od godz. 19:30 dnia 01.02.2017 do godz. 19:30 dnia 02.02.2017   

  W nocy zachmurzenie duże. Początkowo większe przejaśnienia. Stopniowo postępujące od
zachodu słabe opady deszczu marznącego powodującego gołoledź, przechodzące w opady
deszczu. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do
0°C, w rejonach podgórskich około -4°C, w Beskidach od -5°C do -3°C. Temperatura
minimalna wystąpi w pierwszej części nocy, później wzrost temperatury. Wiatr słaby,
południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do
80km/h, południowo-zachodni.
   
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady deszczu. W górach
słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C,
w rejonach podgórskich około 1°C, w Beskidach od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, południowy.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80km/h,
południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 31.01.2017 do godz. 19:30 dnia 01.02.2017   

  Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, pomiędzy słabnącym wyżem znad Morza
Czarnego, a wypełniającym się niżem z frontem okluzji przemieszczającym się znad
pogranicza czesko-niemieckiego nad Morawy. Napływać będzie dość ciepłe powietrze
polarno-morskie. Ciśnienie będzie się wahać.

ważność od godz. 19:30 dnia 01.02.2017 do godz. 19:30 dnia 02.02.2017   

  Nadal będziemy w obszarze podwyższonego ciśnienia, pomiędzy słabnącym wyżem znad Morza
Czarnego, a rozległym układem niżowym znad północnego Atlantyku. Nad Polską
z południowego zachodu na północny wschód będzie przemieszczał się górny niż
z rozmywającym się frontem okluzji. Stopniowo napływać będzie coraz cieplejsze powietrze
polarno-morskie. Ciśnienie będzie nieznacznie spadać.
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