
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 11.02.2021 do godz. 19:30 dnia 11.02.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura
maksymalna od -11°C do -9°C, w rejonach podgórskich od -12°C do -10°C, wysoko w Beskidach
od -15°C do -13°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, północno-zachodni. W górach miejscami
zawieje i zamiecie śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 11.02.2021 do godz. 19:30 dnia 12.02.2021   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu.
Temperatura minimalna od -16°C do -14°C, w rejonach podgórskich od -20°C do -17°C. Wysoko
w Beskidach temperatura minimalna od -21°C do -19°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h,
w porywach do 90 km/h, z kierunków północnych, powodujący miejscami zawieje
i zamiecie śnieżne.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami opady śniegu. Temperatura
maksymalna od -9°C do -7°C, w rejonach podgórskich od -14°C do -11°C, wysoko w Beskidach
od -18°C do -15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr
dość silny, w porywach do 80 km/h, północny. W górach miejscami zawieje
i zamiecie śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 12.02.2021 do godz. 19:30 dnia 13.02.2021   

  W nocy zachmurzenie duże. Miejscami, zwłaszcza w górach, opady śniegu. Temperatura
minimalna od -16°C do -13°C, w rejonach podgórskich od -19°C do -16°C, wysoko w Beskidach
od -20°C do -17°C. Wiatr słaby, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny,
w porywach do 80 km/h, z kierunków północnych, powodujący miejscami zawieje
i zamiecie śnieżne.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Opady śniegu. Miejscami przyrost
pokrywy śnieżnej wyniesie do 5 cm, a w obszarach podgórskich i w górach do 8 cm.
Temperatura maksymalna od -5°C do -3°C, w rejonach podgórskich od -7°C do -5°C, wysoko
w Beskidach od -13°C do -10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.
Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h,
z kierunków północnych, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 11.02.2021 do godz. 19:30 dnia 12.02.2021   

  Wschodnia Polska będzie w zasięgu niżu znad Ukrainy, nad resztę kraju sięgnie klin wyżu
z centrum nad południową Norwegią. Z północy będzie napływało mroźne arktyczne powietrze.
Ciśnienie wzrośnie.

Ważność od godz. 19:30 dnia 12.02.2021 do godz. 19:30 dnia 13.02.2021   

  Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum nad południową Norwegią, tylko krańce wschodnie
pozostaną na skraju niżu przemieszczającego się znad Ukrainy na północ, nad zachodnią
Rosję. Z północnego zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie, jedynie na
wschodzie utrzyma się mroźne arktyczne powietrze. Ciśnienie jeszcze lekko wzrośnie.
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prognozę 27070/2021 opracował synoptyk dyżurny Adam Michniewski, dnia 2021-02-11 12:27 

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