
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 09.02.2020 do godz. 19:30 dnia 10.02.2020   

 W nocy zachmurzenie małe wzrastające po północy do dużego, nad ranem słabe opady
deszczu. Powyżej 800 m n.p.m. w rejonach podgórskich i w górach słabe opady śniegu.
Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, w rejonach podgórskich i w Beskidach od -2°C do 1°C.
Temperatura minimalna wystąpi w pierwszej części nocy, potem wystąpi wzrost temperatury.
Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad ranem dość silny, w porywach do 80 km/h,
z kierunków południowych. W rejonach podgórskich wiatr dość silny i silny, od 25 km/h do
40 km/h, w porywach do 70 km/h, a nad ranem do 90 km/h, z kierunków południowych. Wysoko
w górach wiatr od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, nad ranem od 65 km/h do 80
km/h, w porywach do 110 km/h, południowo-zachodni, powodujący miejscami zawieje
i zamiecie śnieżne.
 W dzień zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, w górach powyżej 1000 m n.p.m opady
deszczu ze śniegiem. Po południu i pod wieczór możliwa burza. Temperatura maksymalna od
8°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 4°C.
Wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, południowy
i południowo-zachodni, skręcający na zachodni. Wysoko w Beskidach wiatr od 70 km/h do 85
km/h, w porywach do 120 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 10.02.2020 do godz. 19:30 dnia 11.02.2020   

 W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze
śniegiem, powyżej 700 m n.p.m. w rejonach podgórskich i w górach śniegu. W górach
lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C,
w rejonach podgórskich od -3°C do 0°C. Wysoko w Beskidach od -5°C do -3°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, w rejonach podgórskich dość silny
i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, słabnący do umiarkowanego,
zachodni. Wysoko w Beskidach wiatr bardzo silny, od 65 km/h do 80 km/h, w porywach do 110
km/h, zachodni i północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.
 W dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Powyżej 800 m
n.p.m. w rejonach podgórskich i w górach przelotne opady śniegu. W górach lokalnie
przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C, w rejonach
podgórskich od 0°C do 2°C, wysoko w Beskidach od -4°C do -2°C. Wiatr dość silny,
w porywach do 85 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny od 40 km/h do
55 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 09.02.2020 do godz. 19:30 dnia 10.02.2020   

Polska będzie w zasięgu głębokiego niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Morza
Północnego nad Morze Norweskie. Z zachodu na wschód kraju przemieszczał się będzie
chłodny front atmosferyczny, związany z tym niżem. Będziemy w ciepłym powietrzu polarnym
morskim; pod koniec dnia nad województwa zachodnie zacznie napływać chłodne powietrze
polarne morskie. Duży spadek ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 10.02.2020 do godz. 19:30 dnia 11.02.2020   

Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Oceanem Arktycznym. Z zachodu na wschód
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kraju przemieści się linia zbieżności. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, ale w ciągu
dnia, z północnego zachodu, zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza. W nocy wahania
ciśnienia, w dzień wzrost.

prognozę 322776/2020 opracował synoptyk dyżurny Łukasz Harasimowicz, dnia 2020-02-09 11:15 

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