
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 07:30 dnia 20.11.2017 do godz. 07:30 dnia 21.11.2017   

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe rozpogodzenia. Rano
przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, później słabe opady deszczu i deszczu ze
śniegiem. W rejonach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3°C
do 5°C, w rejonach podgórskich około 0°C, na szczytach Beskidów od -6°C do -3°C. Wiatr
umiarkowany, porywisty, początkowo także dość silny i w porywach do 60 km/h, zachodni.
Wysoko w górach wiatr dość silny, początkowo w porywach do 90 km/h, później do 60 km/h,
zachodni i północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

  W nocy zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze
śniegiem i śniegu. W rejonach podgórskich i w górach opady śniegu i tam prognozowany
przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a wysoko w Beskidach o 10 cm. Temperatura
minimalna od -1°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -4°C do -2°C, na szczytach Beskidów
od -6°C do -3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich,
powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

ważność od godz. 07:30 dnia 21.11.2017 do godz. 07:30 dnia 22.11.2017   

  W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu. W górach opady deszczu ze śniegiem, a powyżej
1400 m n.p.m., opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C, w rejonach podgórskich
około 1°C, na szczytach Beskidów od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni, po
południu przechodzący w zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie
śnieżne.
 
  W nocy zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu. W górach początkowo opady
deszczu ze śniegiem. Silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m.
Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, w rejonach podgórskich około 1°C, na szczytach
Beskidów od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

prognozę 30159/2017 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Anna Woźniak, dnia 2017-11-20 06:03 

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