
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 20.01.2022 do godz. 19:30 dnia 20.01.2022  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady
śniegu i krupy śnieżnej. Możliwe burze. Okresami opady śniegu ograniczające widzialność
do 500 m. Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich o około 5 cm, wysoko w górach
o 10 cm. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -4°C.
Spadek temperatury spowoduje oblodzenie nawierzchni. Wiatr dość silny, w porywach do 70
km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr silny (od 40 km/h do 50 km/h),
w porywach do 90 km/h, północno-zachodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 20.01.2022 do godz. 19:30 dnia 21.01.2022   

  W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu, przyrost pokrywy w rejonach
podgórskich o około 5 cm, wysoko w górach o 10 cm. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C,
w rejonach podgórskich od -9°C do -6°C, wysoko w Beskidach od -13°C do -10°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr
dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 75 km/h, północno-zachodni.
Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Przyrost
pokrywy w rejonach podgórskich o około 5 cm, wysoko w górach o 10 cm. Temperatura
maksymalna od -4°C do -1°C, w rejonach podgórskich od -6°C do -3°C, wysoko w Beskidach od
-11°C do -9°C. Wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. Wysoko
w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 75 km/h,
północno-zachodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 21.01.2022 do godz. 19:30 dnia 22.01.2022   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu, zwłaszcza na
południu województwa. Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich o około 5 cm,
wysoko w górach o 10 cm. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C, w rejonach podgórskich od
-9°C do -6°C, wysoko w Beskidach od -12°C do -10°C. Wiatr początkowo umiarkowany
i porywisty, następnie słaby, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny,
w porywach do 60 km/h, północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu,
głównie na południu województwa. Temperatura maksymalna od -4°C do -1°C, w rejonach
podgórskich od -6°C do -3°C, wysoko w Beskidach od -11°C do -9°C. Wiatr umiarkowany,
okresami porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60
km/h, północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 20.01.2022 do godz. 19:30 dnia 21.01.2022   

  Polska będzie pod wpływem głębokiego niżu znad Estonii. W dzień zachód kraju zacznie
dostawać się w zasięg rozległego wyżu z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Z północy
napływać będzie arktyczna masa powietrza. Ciśnienie będzie rosło.

Ważność od godz. 19:30 dnia 21.01.2022 do godz. 19:30 dnia 22.01.2022   
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  W Polsce wschodniej pogodę kształtować będzie wypełniający się niż z ośrodkiem nad
zachodnią Rosją, a zachód kraju pozostanie w zasięgu rozległego, stopniowo słabnącego
wyżu z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Pozostaniemy w chłodnej masie powietrza
pochodzenia arktycznego. Ciśnienie nadal powoli będzie rosło.

prognozę 11790/2022 opracował synoptyk dyżurny Michał Solarz, dnia 2022-01-20 12:11 

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