
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 17.01.2021 do godz. 19:30 dnia 17.01.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady śniegu.
Temperatura maksymalna od -9°C do -7°C, w rejonach podgórskich od -10°C do -8°C, wysoko
w Beskidach od -13°C do -10°C. Wiatr słaby, północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
okresami porywisty, z kierunków północnych, miejscami powodujący zawieje i zamiecie
śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 17.01.2021 do godz. 19:30 dnia 18.01.2021   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na południu województwa,
rozpogodzenia. Lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -14°C do -11°C, przy
rozpogodzeniach lokalnie spadek temperatury do -17°C. W rejonach podgórskich od -15°C do
-12°C, lokalnie spadek temperatury do -19°C, wysoko w Beskidach od -15°C do -11°C.
Temperatura minimalna wysoko w górach wystąpi w pierwszej połowie nocy. Wiatr słaby,
z kierunków zachodnich, lokalnie zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od -8°C do -6°C, w rejonach
podgórskich od -10°C do -8°C, wysoko w Beskidach od -9°C do -6°C. Wiatr słaby,
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty,
północno-zachodni, powodujący zamiecie śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 18.01.2021 do godz. 19:30 dnia 19.01.2021   

  W nocy zachmurzenie początkowo umiarkowane, wzrastające do dużego. Opady śniegu.
Temperatura minimalna od -12°C na wschodzie województwa do -9°C na zachodzie województwa,
w rejonach podgórskich od -14°C do -11°C, wysoko w Beskidach od -9°C do -6°C. Temperatura
minimalna wystąpi wieczorem, następnie temperatura będzie wzrastać. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni, powodujący zawieje i zamiecie
śnieżne.
  W dzień zachmurzenie duże. Opady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna
od 0°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -3°C.
Wiatr umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość
silny, w porywach do 70 km/h, zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 17.01.2021 do godz. 19:30 dnia 18.01.2021   

  W nocy Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad południową częścią kraju. W dzień
klin wyżowy będzie jeszcze kształtował pogodę na wschodzie Polski, a nad pozostały obszar
kraju nasunie się zatoka niżowa z frontem okluzji. Z północy napływać będzie mroźne
powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 18.01.2021 do godz. 19:30 dnia 19.01.2021   

  Polska będzie na skraju niżów z ośrodkami nad Morzem Północnym, Morzem Norweskim
i Wyspami Brytyjskimi. W nocy z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie front
okluzji, zaś pod wieczór na krańcach zachodnich zaznaczy się obecność ciepłego frontu
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atmosferycznego. W nocy zalegać będzie jeszcze mroźne powietrze pochodzenia arktycznego.
W dzień stopniowo od zachodu zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze polarne morskie.
Ciśnienie będzie spadać.

prognozę 10931/2021 opracował synoptyk dyżurny Tomasz Knopik, dnia 2021-01-17 12:19 

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