
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 11.02.2017 do godz. 19:30 dnia 12.02.2017   

 W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od -9°C do
-7°C, w rejonach podgórskich lokalnie około -10°C, na szczytach Beskidów od -6°C do -3°C.
Wiatr słaby lub umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Wysoko w górach okresami zachmurzenie
małe. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C, na
szczytach Beskidów od -4°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Wysoko w górach
wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 12.02.2017 do godz. 19:30 dnia 13.02.2017   

 W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wysoko w górach rozpogodzenia.
Miejscami słabe opady śniegu lub śniegu ziarnistego. Temperatura minimalna od -8°C do
-6°C, w rejonach podgórskich lokalnie około -10°C, na szczytach Beskidów od -7°C do -4°C.
Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
z kierunków wschodnich.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu lub
śniegu ziarnistego. Wysoko w górach rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C,
w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C, na szczytach Beskidów od -5°C do -2°C. Wiatr
słaby, wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, z kierunków wschodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 11.02.2017 do godz. 19:30 dnia 12.02.2017   

Polska będzie pod wpływem wyżu z centrami nad południową Skandynawią oraz Litwą, w zimnej
masie powietrza polarno-kontynentalnego. Przewiduje się wolny wzrost ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 12.02.2017 do godz. 19:30 dnia 13.02.2017   

Pozostaniemy w obszarze wyżu z centrami nad północą Polski oraz nad południową
Skandynawią, w zimnym powietrzu polarno-kontynentalnym. Przewiduje się dalszy wzrost
ciśnienia.

prognozę 3778/2017 opracował synoptyk dyżurny Tomasz Knopik, dnia 2017-02-11 12:19 
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