
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 07:30 dnia 20.09.2017 do godz. 07:30 dnia 21.09.2017   

  W dzień zachmurzenie całkowite. Opady deszczu. Prognozowana suma opadów miejscami do 15
mm. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C, na
szczytach Beskidów od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, po południu porywisty, północny.
  W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami na północnym zachodzie województwa.
Opady deszczu, głównie w południowej połowie województwa. Temperatura minimalna od 9°C do
11°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C, na szczytach Beskidów od 3°C do 5°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, po
północy dość silny, w porywach do 60 km/h, północny.

ważność od godz. 07:30 dnia 21.09.2017 do godz. 07:30 dnia 22.09.2017   

  W dzień zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowana suma opadów miejscami na południu województwa do 20 mm. Temperatura
maksymalna od 11°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C, na szczytach Beskidów
od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północny
i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60
km/h, północny i północno-zachodni.

  W nocy zachmurzenie całkowite. Opady deszczu. Prognozowana suma opadów miejscami do 15
mm. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C, na
szczytach Beskidów od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni.

prognozę 23843/2017 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Michał Solarz, dnia 2017-09-20 06:26 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl. 
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