
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO        

Ważność: od godz. 07:30 dnia 13.03.2021 do godz. 07:30 dnia 14.03.2021   

  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo miejscami słabe opady deszczu,
a w górach powyżej 1300 m n.p.m. - śniegu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C,
w rejonach podgórskich od 7°C do 10°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 3°C. Wiatr początkowo
umiarkowany i porywisty, później dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.
W rejonach podgórskich wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, wieczorem
miejscami silny, od 40 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h; południowo-zachodni
wieczorem skręcający na południowy. Wysoko w górach wiatr silny, od 40 km/h do 50 km/h,
w porywach do 70 km/h, wzmagający się do bardzo silnego, od 50 km/h do 60 km/h,
w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni.
  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu,
a w górach początkowo powyżej 1300 m n.p.m., a później powyżej 1000 m n.p.m., słabe opady
śniegu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, wysoko w Beskidach od -3°C do 0°C. Wiatr
początkowo dość silny, w porywach do 65 km/h, później umiarkowany i porywisty;
południowo-zachodni. W rejonach podgórskich wiatr początkowo silny, od 40 km/h do 50
km/h, w porywach do 75 km/h, później słabnący do umiarkowanego; południowo-zachodni.
Wysoko w górach wiatr początkowo silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w porywach
do 110 km/h, południowy, później stopniowo słabnący do dość silnego i silnego, od 30 km/h
do 45 km/h, w porywach do 65 km/h i skręcający na południowo-zachodni i zachodni.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 14.03.2021 do godz. 07:30 dnia 15.03.2021   

  W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu miejscami przelotne opady
deszczu, a w górach - śniegu. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C, w rejonach
podgórskich od 5°C do 7°C, wysoko w Beskidach od -3°C do 0°C. W górach temperatura
maksymalna wystąpi rano. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h,
południowo-zachodni skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od
30 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, zachodni.
  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Początkowo gdzieniegdzie możliwy
przelotny deszcz. Nad ranem na północy województwa możliwy przelotny śnieg. Temperatura
minimalna od -2°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -4°C do -1°C, wysoko w Beskidach od
-7°C do -4°C. Wiatr początkowo umiarkowany, później słaby; zachodni. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni skręcający na 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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