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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO
ważność od godz. 07:30 dnia 03.05.2017 do godz. 07:30 dnia 04.05.2017
W dzień zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Początkowo lokalnie mgły
ograniczające widzialność do 400 m. Miejscami, zwłaszcza na południu województwa,
przelotne opady deszczu, po południu możliwe również burze. Prognozowana wysokość opadów
miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C, lokalnie w centrum
województwa 18°C, w rejonach podgórskich około 15°C, na szczytach Beskidów od 9°C do
13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.
W nocy zachmurzenie całkowite, możliwe przejaśnienia. Okresami opady deszczu.
Początkowo możliwe zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 mm,
a w górach do 20 mm. W drugiej połowie nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do
300 m. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, na szczytach Beskidów od 5°C do 9°C. Wiatr
słaby, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty,
z kierunków południowych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.
ważność od godz. 07:30 dnia 04.05.2017 do godz. 07:30 dnia 05.05.2017
W dzień zachmurzenie duże, wieczorem z większymi przejaśnieniami. Rano lokalnie silne
zamglenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a po południu również burze. Prognozowana
wysokość opadów w burzy miejscami do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C,
w rejonach podgórskich około 16°C, na szczytach Beskidów od 9°C do 13°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, z kierunków wschodnich, po południu zmienny. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach
do 60 km/h.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu województwa
rozpogodzenia. Początkowo zanikające przelotne opady deszczu i możliwe burze. Mgły
ograniczające widzialność lokalnie do 100 m. W rejonach mgieł wzrost zachmurzenia do
całkowitego. Temperatura minimalna od 8°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 5°C,
na szczytach Beskidów od 4°C do 7°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby
i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Początkowo w czasie burz wiatr
w porywach do 60 km/h.
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