
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 07:30 dnia 20.02.2017 do godz. 07:30 dnia 21.02.2017   

   Rano jeszcze zachmurzenie małe, w ciągu dnia od północnego zachodu i zachodu stopniowy
wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a potem dużego a lokalnie po południu i wieczorem
mogą się już pojawić opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C, wysoko
w Beskidach od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni
i zachodni.
  W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu, w górach opady śniegu.
Suma opadów wyniesie miejscami do 15 mm. W partiach szczytowych gór powyżej 1200 m
n.p.m.  prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura minimalna od 1°C do
3°C, w regionach podgórskich od 0°C do 2°C, w Beskidach od -2°C do 0°C. Wiatr
umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr
dość silny, w porywach do 80 km/h, zachodni, powodujący zawieje śnieżne.

ważność od godz. 07:30 dnia 21.02.2017 do godz. 07:30 dnia 22.02.2017   

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, w górach opady
śniegu. W partiach szczytowych gór powyżej 1200 m n.p.m. prognozowany przyrost pokrywy
śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C, w regionach podgórskich od 3°C do
5°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny,
w porywach do 55 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h,
północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.
  W nocy nadal przeważać będzie zachmurzenie duże z okresowymi opadami deszczu,
w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura
minimalna od 1°C do 3°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, wysoko w Beskidach od -2°C
do 1°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h północno-zachodni,
powodujący zawieje i zamiecie śnieżne
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