
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO  - AKTUALIZACJA

Aktualizacja dotyczy: Prognozy wysokości opadów burzowych w sobotę.   

ważność od godz. 07:30 dnia 13.05.2017 do godz. 07:30 dnia 14.05.2017   

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano mgły ograniczające
widzialność do 500 m. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu województwa burze,
możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w burzy do 30 mm. Temperatura maksymalna od
15°C do 18°C, w rejonach podgórskich około 15°C, na szczytach Beskidów od 8°C do 10°C.
Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, w czasie burz porywisty. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, z kierunków zmieniających się, wieczorem z kierunków północnych.
  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie nocy od
północnego wschodu województwa postępujące rozpogodzenia. Początkowo, głównie na południu
województwa, możliwe opady deszczu. Nad ranem mgły ograniczające widzialność do 300 m.
Temperatura minimalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich około 6°C, na szczytach
Beskidów od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, lokalnie zmienny. Wysoko
w górach wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

ważność od godz. 07:30 dnia 14.05.2017 do godz. 07:30 dnia 15.05.2017   

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami wzrost zachmurzenia do dużego,
przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, w rejonach
podgórskich około 17°C, na szczytach Beskidów od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, z kierunków
wschodnich. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.
  W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, możliwe
burze. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C, na
szczytach Beskidów od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. Wysoko
w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.
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