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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 23.01.2017 do godz. 19:30 dnia 24.01.2017
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Początkowo
lokalnie marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od
-10°C do -7°C, lokalnie spadek temperatury do -13°C, w rejonach podgórskich od -13°C do
-10°C, lokalnie w dolinach i kotlinach górskich spadek temperatury do -17°C, na szczytach
Beskidów od -6°C do -4°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr
słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu.
Temperatura maksymalna od -5°C do -2°C, w rejonach podgórskich lokalnie około -7°C, na
szczytach Beskidów od -5°C do -3°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni, miejscami
zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni stopniowo skręcający na
północny.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.01.2017 do godz. 19:30 dnia 25.01.2017
W nocy zachmurzenie całkowite, możliwe większe przejaśnienia. Lokalnie marznąca mgła,
ograniczająca widzialność do 300 m. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna
od -7°C do -4°C, w rejonach podgórskich około -10°C, lokalnie w dolinach i kotlinach
górskich spadek temperatury do -13°C, na szczytach Beskidów od -8°C do -6°C. Wiatr słaby,
północno-zachodni i północny, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość
silny, północny i północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Miejscami słabe opady śniegu.
Temperatura maksymalna od -2°C do 1°C, lokalnie w dolinach i kotlinach górskich około
-5°C, na szczytach Beskidów od -6°C do -3°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą północnego.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północno-wschodni i wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 23.01.2017 do godz. 19:30 dnia 24.01.2017
Północno-wschodnia część kraju pozostanie na skraju wypełniającego się niżu z ośrodkiem
nad zachodnią Rosją. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będzie rozbudowujący się
od zachodu klin wyżowy. Z zachodu napłynie polarno-morskie powietrze.
Początkowo prognozuje się wolny spadek ciśnienia, później wolny wzrost.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.01.2017 do godz. 19:30 dnia 25.01.2017
W ciągu kolejnej doby Polska będzie pod wpływem rozległego wyżu rozciągającego się od
Francji po zachodnią Rosję. Z północnego wschodu w kierunku centrum kraju przemieszczać
się będzie chłodny front atmosferyczny. Wschodnia połowa kraju znajdzie się w zimnej,
kontynentalnej masie powietrza, zachodnia pozostanie w cieplejszej, polarno-morskiej.
Prognozuje się wzrost ciśnienia.
prognozę 2051/2017 opracował synoptyk dyżurny Anna Woźniak, dnia 2017-01-23 11:55

