
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 17.02.2018 do godz. 19:30 dnia 18.02.2018   

  W nocy zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia. Lokalnie w dolinach
i kotlinach mgły marznące ograniczające widzialność do 300 m. Po północy możliwe słabe
opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, w rejonach podgórskich około -5°C,
na szczytach Beskidów od -8°C do -5°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby
i umiarkowany, początkowo południowy, później skręcający na północny.

  W dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Możliwe słabe opady
śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich około -2°C, na
szczytach Beskidów od -7°C do -4°C. Wiatr słaby, północny. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północny.

ważność od godz. 19:30 dnia 18.02.2018 do godz. 19:30 dnia 19.02.2018   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, jedynie początkowo duże i możliwe zanikające opady
śniegu. Lokalnie mgły marznące ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna
od -7°C do -4°C, w rejonach podgórskich od -11°C do -9°C, lokalnie spadek temperatury do
-15°C, na szczytach Beskidów od -10°C do -7°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach
wiatr słaby, początkowo północny, później zmienny.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane. Rano lokalnie mgły marznące ograniczające widzialność
do 100 m. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, na Podhalu i w rejonach podgórskich od
-2°C do 0°C, na szczytach Beskidów od -4°C do -1°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.
Wysoko w górach wiatr słaby, południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 17.02.2018 do godz. 19:30 dnia 18.02.2018   

W nocy Polska będzie pomiędzy płytkim niżem z ośrodkiem nad zachodnią Rosją, a słabym
wyżem z centrum nad wschodnimi Niemcami. W dzień pogodę nad Polską będzie kształtować
wyż, którego centrum przesunie się znad wschodnich Niemiec nad Śląsk. Z północnego
zachodu będzie napływać powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło.

ważność od godz. 19:30 dnia 18.02.2018 do godz. 19:30 dnia 19.02.2018   

Podczas kolejnej doby Polska będzie pod wpływem wyżu, którego centrum będzie
przemieszczać się znad Śląska nad Ukrainę. Pozostaniemy nadal w powietrzu polarnym
morskim. Wystąpi niewielki spadek ciśnienia.

prognozę 5124/2018 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Alina Jasek-Kamińska, dnia 2018-02-17 10:29 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl. 
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