
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO        

Ważność: od godz. 07:30 dnia 23.02.2021 do godz. 07:30 dnia 24.02.2021   

  W dzień na północy i na krańcach południowych województwa bezchmurnie lub zachmurzenie
małe. Na pozostałym obszarze rano zachmurzenie całkowite, później stopniowo rozpogodzi
się. Rano w południowej połowie województwa mgły, lokalnie ograniczające widzialność do
100 m. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 14°C,
wysoko w Beskidach od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni skręcający na północny.
  W nocy początkowo zachmurzenie małe, później bezchmurnie. Temperatura minimalna od -1°C
do 2°C, w rejonach podgórskich od -1°C w obniżeniach terenu do 4°C na wzniesieniach,
wysoko w Beskidach od 6°C do 9°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni, miejscami
zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, początkowo dość silny i porywisty; północny
skręcający na północno-zachodni.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 24.02.2021 do godz. 07:30 dnia 25.02.2021   

  W dzień bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 15°C do
17°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 11°C. Wiatr
słaby, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
północno-zachodni i zachodni.
  W nocy bezchmurnie. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 1°C
w obniżeniach terenu do 6°C na wzniesieniach, wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C. Wiatr
słaby, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany wzmagający się do dość
silnego i silnego, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h; południowo-zachodni.
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl. 
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