
 
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA JELENIOGÓRSKIEG O 

 
 
Na okres: od godz. 19:30 dnia 15.01.2012 (niedziela) 
                  do godz. 19:30 dnia 20.01.2012 (piątek) 
 
15/16.01-16.01. (niedziela/poniedziałek-poniedziałek) 
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od -6°C do -4°C.  
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. 
Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. 
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1000 m n.p.m.) opady śniegu. Temperatura od 
 -13°C do -11°C. Wiatr silny i bardzo silny, północny, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. 
 
16/17.01-17.01. (poniedziałek/wtorek-wtorek) 
W nocy zachmurzenie duże z opadami śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C.  
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. 
Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. 
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1000 m n.p.m.) opady śniegu. Temperatura od  
-10°C do -7°C. Wiatr silny, północny, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. 
 
17/18.01-18.01. (wtorek/środa-środa) 
W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od -7°C do -5°C.  
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od -1°C do 0°C. Wiatr 
słaby i umiarkowany, północno-zachodni. 
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1000 m n.p.m.) temperatura od -7°C do -4°C. 
Wiatr silny, północno-zachodni, powodujący zamiecie śnieżne.  
 
18/19.01-19.01. (środa/czwartek-czwartek) 
W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do  
-1°C.  
W dzień zachmurzenie duże z opadami śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. 
Wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. 
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1000 m n.p.m.) opady śniegu. Temperatura od 
 -10°C do -8°C. Wiatr bardzo silny, północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie 
śnieżne.  
 
19/20.01-20.01. (czwartek/piątek-piątek) 
W nocy zachmurzenie duże z opadami śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. W 
dzień zachmurzenie duże z opadami śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr 
umiarkowany, zachodni. 
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1000 m n.p.m.) opady śniegu. Temperatura od 
 -10°C do -7°C. Wiatr bardzo silny, północno-zachodni i zachodni, powodujący zawieje i 
zamiecie śnieżne.  
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