
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

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

  W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, w górach śniegu, miejscami o natężeniu
umiarkowanym.
Prognozowana wysokość opadów do 18 mm.
Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w górach o 10 cm.
Temperatura minimalna od 2°C do 5°C, w Beskidach od -1°C do 2°C.
Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni
i zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 40 km/h do 50 km/h), początkowo
w porywach do 120 km/h, zachodni i północno-zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C, w Beskidach od 5°C do 7°C.
Wiatr umiarkowany, pod wieczór dość silny, okresami w porywach do 65 km/h, zachodni
i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 90 km/h, wieczorem
silny (od 40 km/h do 50 km/h), w porywach do 120 km/h, zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 23.02.2017 do godz. 19:30 dnia 24.02.2017   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. W drugiej połowie nocy miejscami słabe opady
deszczu.
Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, w Beskidach od -2°C do 0°C.
Wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr silny
(od 40 km/h do 50 km/h), w porywach do 120 km/h, zachodni. 

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, od północy
województwa przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu.
Temperatura maksymalna rano od 3°C do 6°C, w Beskidach od -2°C do 0°C. W ciągu dnia
stopniowy spadek temperatury.
Wiatr umiarkowany, przed południem okresami dość silny, w porywach do 75 km/h, po
południu słabnący, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach przed południem wiatr
silny (od 40 km/h do 50 km/h), w porywach do 120 km/h, zachodni, po południu wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

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

W nocy Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkiem nad środkowym Bałtykiem  w strefie
przemieszczającego się na południowy wschód frontu chłodnego. Przejściowo w silnej
cyrkulacji zachodniej napłynie chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego. W dzień od
zachodu kraju zaznaczy się wpływ kolejnego niżu z ośrodkiem nad Morzem Północnym, a znad
Niemiec nad Polskę nasunie się strefa frontu ciepłego, za którym napłynie ciepłe
powietrze polarno-morskie. 
Przewiduje się w nocy przejściowy wzrost, a w dzień umiarkowany spadek ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 23.02.2017 do godz. 19:30 dnia 24.02.2017   

W ciągu następnej doby pogodę w Polsce kształtować będzie niż, którego ośrodek przemieści
się przez północną Polskę na wschód. Związane z tym niżem kolejne fronty, tym razem
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chłodne, szybko przemieszczały się będą z północnego zachodu na wschód. Do kraju
z zachodu, a potem z północnego zachodu napłynie chłodniejsza masa powietrza
polarno-morskiego.
Przewiduje się dość szybki wzrost ciśnienia.

prognozę 4696/2017 opracował synoptyk dyżurny Monika Kaseja, dnia 2017-02-22 11:49 
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