
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 12.02.2020 do godz. 19:30 dnia 13.02.2020   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W górach miejscami możliwe niewielkie
opady śniegu. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -4°C do
-2°C, wysoko w Beskidach od -9°C do -6°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h,
zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, zachodni
i północno-zachodni, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C, w rejonach
podgórskich od 1°C do 3°C, wysoko w Beskidach od -3°C do -1°C. Wiatr umiarkowany,
w porywach do 55 km/h, w rejonach podgórskich wieczorem porywy do 65 km/h,
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr początkowo dość silny, później silny, od 30
km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 13.02.2020 do godz. 19:30 dnia 14.02.2020   

  W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura
minimalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko w Beskidach od
-5°C do -2°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 65 km/h,
południowy. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach
do 90 km/h, południowy i południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem
i śniegu. Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 4°C,
wysoko w Beskidach od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany i dość silny, zachodni i północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 12.02.2020 do godz. 19:30 dnia 13.02.2020   

W nocy Polska będzie jeszcze na skraju niżu znad północnej Skandynawii i Oceanu
Arktycznego. W dzień stopniowo dostaniemy się w zasięg klina wyżu znad Bułgarii i Turcji.
Będziemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, ale w dzień z południowego zachodu
zacznie napływać nieco cieplejsza masa powietrza. Ciśnienie w nocy będzie rosnąć, w dzień
spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 13.02.2020 do godz. 19:30 dnia 14.02.2020   

Znad Niemiec, przez Ziemię Lubuską, centrum kraju i Lubelszczyznę przemieści się płytki
i stopniowo wypełniający się niż z frontem okluzji. Nadal napływać będzie chłodne
powietrze polarne morskie, na południu i zachodzie nieco cieplejsze. W nocy ciśnienie
będzie spadać, w dzień stopniowo od zachodu kraju ciśnienie będzie rosnąć.
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl


