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Na okres: od godz. 19:30 dnia 03.01.2012 (wtorek) 
                  do godz. 19:30 dnia 08.01.2012 (niedziela) 
 
03/04.01-04.01 (wtorek/środa-środa) 
W nocy i w ciągu dnia zachmurzenie duże, okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. 
Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr 
umiarkowany, południowo-zachodni. 
W szczytowych partiach Sudetów opady śniegu. Temperatura obniżająca się od 0°C w nocy do 
-7°C w ciągu dnia. Wiatr bardzo silny i wichura, zachodni, powodujący zawieje i zamiecie 
śnieżne. 
 
04/05.01-05.01. (środa/czwartek-czwartek) 
W nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna 
od -1°C do 1°C. 
W dzień zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 
od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. 
W szczytowych partiach Sudetów okresami opady śniegu. Temperatura od -8°C do -6°C. Wiatr 
bardzo silny i wichura, zachodni i północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. 
 
05/06.01-06.01. (czwartek/piątek-piątek) 
W nocy zachmurzenie duże, początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura 
minimalna od -3°C do -1°C.  
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. 
Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. 
W szczytowych partiach Sudetów w nocy opady śniegu, stopniowo zanikające. Temperatura od 
od -8°C do -5°C. Wiatr bardzo silny i wichura, północny i północno-zachodni, powodujący 
zamiecie, a w dzień także zawieje śnieżne. 
 
06/07.01-07.01. (piątek/sobota-sobota) 
W nocy zachmurzenie początkowo umiarkowane, później duże. Temperatura minimalna od -
4°C do -2°C.  
W dzień zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. 
Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. 
W szczytowych partiach Sudetów w dzień opady śniegu. Temperatura od -6°C do -3°C. Wiatr 
silny i bardzo silny, północno-zachodni i zachodni, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. 
 
07/08.01-08.01 (sobota/niedziela-niedziela) 
W nocy oraz w ciągu dnia zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. 
Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr 
umiarkowany, zachodni. 
W szczytowych partiach Sudetów opady śniegu. Temperatura od -7°C do -5°C. Wiatr silny i 
bardzo silny, północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.  
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