
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO        

Ważność: od godz. 07:30 dnia 19.02.2021 do godz. 07:30 dnia 20.02.2021   

   W dzień zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu,
w górach opady śniegu. Rano i wieczorem miejscami możliwe opady marznącego deszczu
powodującego gołoledź. Rano miejscami wystąpią zanikające mgły początkowo ograniczające
widzialność do 200 m, mgły ponownie utworzą się wieczorem. Lokalnie w dolinach silne
zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 500 m możliwe przez cały dzień. Temperatura
maksymalna od 2°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 4°C, wysoko w Beskidach od 1°C
do 4°C. Temperatura maksymalna w górach wystąpi rano. Wiatr słaby, okresami umiarkowany
i porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni
i południowy, wieczorem słabnący. Lokalnie w dolinach rzecznych i górskich wiatr słaby,
zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni
i południowo-zachodni, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
   W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami.
Miejscami silne zamglenia i mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 100 m,
gdzieniegdzie w rejonach mgieł zachmurzenie całkowite, tam też lokalnie możliwe słabe
opady marznącej mżawki. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, lokalnie spadki temperatury
do -4°C, w rejonach podgórskich od -7°C do -4°C, w dolinach górskich lokalnie spadki
temperatury do -8°C. Wysoko w Beskidach temperatura minimalna od -5°C do -2°C. Ze względu
na spadek temperatury wystąpi zamarzanie mokrych po opadach nawierzchni powodując ich
oblodzenie. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych, początkowo wiatr
słaby, zachodni. Wysoko w Beskidach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich,
okresami wiatr z kierunków zmieniających się.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.02.2021 do godz. 07:30 dnia 21.02.2021   

  W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Miejscami
silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 500 m, rano i wieczorem do 200 m,
zwłaszcza w dolinach rzecznych, w mgłach gdzieniegdzie zachmurzenie całkowite. Wieczorem
mgły będą tworzyć się we wschodniej połowie regionu. Temperatura maksymalna od 1°C do
4°C, lokalnie w rejonach mgieł i całkowitego zachmurzenia około 0°C, w rejonach
podgórskich od 0°C do 3°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 4°C. Temperatura maksymalna
w górach wystąpi wieczorem. Wiatr słaby, zmienny, wieczorem na zachodzie województwa
umiarkowany, południowo-zachodni. W Beskidach wiatr słaby, wieczorem miejscami
umiarkowany, z kierunków zachodnich, okresami z kierunków zmieniających się.
  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. W wielu miejscach - zwłaszcza na północy
i wschodzie województwa oraz w dolinach górskich i rzecznych -  wystąpią silne zamglenia
i marznące mgły, które będą ograniczać widzialność do 100 m, w rejonach mgieł
zachmurzenie całkowite, w zachodniej połowie województwa na ogół bez mgieł. Temperatura
minimalna od -3°C na wschodzie do 2°C na zachodzie województwa, w rejonach podgórskich od
-4°C do -1°C, miejscami w kotlinach górskich spadek temperatury do -9°C. Wysoko
w Beskidach temperatura minimalna od 1°C do 3°C, wystąpi wieczorem, rano lokalnie 5°C.
Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego i południowo-zachodniego, na zachodzie
województwa wiatr umiarkowany. W Beskidach wiatr umiarkowany i porywisty,
południowo-zachodni.
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl. 

strona 2 z 2

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl


