
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 03.02.2021 do godz. 19:30 dnia 03.02.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe
opady deszczu, a w najwyższych partiach Beskidów deszczu ze śniegiem. Temperatura
maksymalna od 6°C do 8°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 7°C, wysoko w Beskidach od 2°C
do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich w porywach do 60 km/h,
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h,
w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 03.02.2021 do godz. 19:30 dnia 04.02.2021   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. W górach
powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej miejscami 5 cm. Temperatura
minimalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 3°C, wysoko w Beskidach od -2°C
do 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, w rejonach
podgórskich do 80 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny,
od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 120 km/h, zachodni, powodujący zamiecie i zawieje
śnieżne.
  W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, po południu
od północy województwa przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu.
W rejonach podgórskich opady deszczu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
W górach opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej miejscami 8 cm. Temperatura maksymalna
od 5°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 5°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 2°C.
Temperatura maksymalna wystąpi przed południem, następnie spadek temperatury. Wiatr do
południa umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni,
po południu skręcający na północno-zachodni i słabnący do umiarkowanego. Wysoko w górach
wiatr silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 120 km/h, zachodni
i północno-zachodni, miejscami powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Po południu
stopniowy spadek prędkości wiatru.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 04.02.2021 do godz. 19:30 dnia 05.02.2021   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu ze
śniegiem przechodzące w śnieg. W rejonach podgórskich i w górach słabe opady śniegu. Na
południu województwa lokalnie możliwe słabe opady marznącego deszczu lub mżawki
powodujące gołoledź. W rejonach większych przejaśnień lokalnie mogą utworzyć się mgły
marznące ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C,
w rejonach podgórskich od -3°C do 0°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -2°C. Spadek
temperatury będzie powodował oblodzenie powierzchni dróg i chodników po opadach deszczu
ze śniegiem i mokrego śniegu. Wiatr początkowo umiarkowany i porywisty,
północno-zachodni, później słaby z kierunków wschodnich, lokalnie zmienny. Wysoko
w górach wiatr początkowo dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80
km/h, północno-zachodni, nad ranem słabnący do umiarkowanego i dość silnego. Wiatr
miejscami, głównie w pierwszej części nocy, w górach będzie powodował zamiecie i zawieje
śnieżne.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu, na
południu województwa lokalnie opady deszczu ze śniegiem i początkowo możliwe słabe opady
marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C,
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w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 1°C, na szczytach
Tatr około -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 03.02.2021 do godz. 19:30 dnia 04.02.2021   

  W nocy będziemy w zasięgu niżu wędrującego przez Polskę z zachodu na wschód (znad
Wielkopolski na Białoruś), w strefie związanego z nim układu frontów atmosferycznych. 
Północna Polska będzie w chłodnym powietrzu, południowa w ciepłym powietrzu polarnym
morskim. W dzień na wschodzie zaznaczy się wpływ niżu odsuwającego się znad Białorusi nad
Rosję, nad pozostałą częścią kraju rozbuduje się klin wyżu znad Oceanu Arktycznego.
Z północy na południe przemieści się chłodny front atmosferyczny. Z północy zacznie
napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w nocy będzie się wahać,
w dzień zacznie rosnąć.

Ważność od godz. 19:30 dnia 04.02.2021 do godz. 19:30 dnia 05.02.2021   

  Będziemy w zasięgu klin wyżu znad Oceanu Arktycznego, tylko na krańcach południowych
i południowo-zachodnich będzie przebiegała strefa frontu okluzji. Na południu
i południowym zachodzie utrzyma się cieplejsze powietrze polarne morskie, nad resztę
kraju napłynie powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie lekko wzrośnie.

prognozę 21959/2021 opracował synoptyk dyżurny Tomasz Knopik, dnia 2021-02-03 12:29 

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