
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 21.02.2017 do godz. 19:30 dnia 22.02.2017   

  W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem,
w górach śniegu, nad ranem zanikające.
Temperatura minimalna od 1°C do 4°C, miejscami w rejonach podgórskich około 0°C,
w Beskidach od -3°C do -1°C.
Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko
w górach wiatr dość silny, w porywach do 90 km/h, północno-zachodni, powodujący zawieje
i zamiecie śnieżne.

  W dzień początkowo zachmurzenie całkowite, możliwe przejaśnienia. Opady deszczu, wysoko
w Beskidach deszczu ze śniegiem.
Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C, miejscami w rejonach podgórskich około 5°C,
w Beskidach od 1°C do 3°C.
Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni
i zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, po południu silny (od 35 km/h do 50 km/h),
w porywach do 120 km/h, zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 22.02.2017 do godz. 19:30 dnia 23.02.2017   

  W nocy zachmurzenie duże, na południu województwa całkowite. Opady deszczu, miejscami
o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami na południu województwa
do 18 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem.
Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, miejscami w rejonach podgórskich około 2°C,
w Beskidach od -1°C do 1°C.
Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni
i zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 50 km/h), początkowo
w porywach do 120 km/h, później do 90 km/h, zachodni.

  W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, po południu możliwe większe
przejaśnienia. Okresami opady deszczu, początkowo w Beskidach deszczu ze śniegiem.
Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C, miejscami w rejonach podgórskich około 7°C,
w Beskidach od 4°C do 6°C.
Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 65 km/h, zachodni
i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, wieczorem silny (od 35 km/h do
50 km/h), w porywach do 90 km/h, wieczorem do 120 km/h, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 21.02.2017 do godz. 19:30 dnia 22.02.2017   

W nocy początkowo Polska będzie pod wpływem słabego klina wyżowego, jedynie na krańcach
północno-wschodnich pogodę kształtować będzie chłodny front atmosferyczny. Później
stopniowo z zachodu do centrum kraju przemieszczać się będzie układ frontów
atmosferycznych związany z niżem z ośrodkiem nad Morzem Północnym. Z zachodu napływać
będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie.
W dzień Polska pozostanie pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się nad południową
Skandynawię. Aktywny układ frontów atmosferycznych będzie się szybko przemieszczał na
wschód, a przeważająca część kraju znajdzie się w nieco chłodniejszej masie powietrza

strona 1 z 2

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl



polarno-morskiego.
Przewiduje się w nocy wolny wzrost ciśnienia, w dzień najpierw umiarkowany spadek,
później, po przejściu frontu chłodnego wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 22.02.2017 do godz. 19:30 dnia 23.02.2017   

W ciągu następnej doby pogodę w Polsce kształtować będzie kolejny niż baryczny, którego
ośrodek przemieści się znad Irlandii nad północne Niemcy. Związany z tym niżem ciepły
front atmosferyczny będzie stopniowo przemieszczał się z południowego zachodu do centrum
kraju. Nadal pozostaniemy w wilgotnej i ciepłej masie powietrza polarno-morskiego.
Przewiduje się w nocy wahania ciśnienia, w dzień wolny spadek.

prognozę 4626/2017 opracował synoptyk dyżurny Anna Woźniak, dnia 2017-02-21 12:17 
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