
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO        

Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.01.2021 do godz. 07:30 dnia 31.01.2021   

  W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady śniegu, chwilami o natężeniu
umiarkowanym, w części środkowej i południowej województwa również deszczu ze śniegiem.
Rano przejściowo możliwe opady deszczu marznącego powodującego gołoledź. Przyrost pokrywy
śnieżnej lokalnie o około 5 cm, na północy województwa i w rejonach górskich miejscami 10
cm. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C, na północy województwa i w lokalnie w rejonach
podgórskich około -1°C, wysoko w Beskidach od -3°C do -1°C. Po południu szybki spadek
temperatury powietrza i oblodzenie mokrych nawierzchni. Wiatr umiarkowany, w godzinach
okołopołudniowych chwilami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni
i zachodni, po południu północno-zachodni. Jedynie rano na północy województwa wiatr
słaby, z kierunków wschodnich. Wysoko w Beskidach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do
45 km/h, w porywach do 70 km/h; przejściowo w ciągu dnia wzmagający się do silnego
i bardzo silnego, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, wieczorem stopniowo
słabnący; zachodni i północno-zachodni. Wiatr gdzieniegdzie powodować będzie zawieje
i zamiecie śnieżne.
  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie słabe opady śniegu.
Temperatura minimalna od -8°C do -5°C, w rejonach podgórskich od -10°C do -7°C, wysoko
w Beskidach od -12°C do -10°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni, lokalnie
zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, z kierunków północnych.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 31.01.2021 do godz. 07:30 dnia 01.02.2021   

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od -4°C do -1°C,
w rejonach podgórskich od -6°C do -3°C, wysoko w Beskidach od -8°C do -6°C. Wiatr słaby,
północno-wschodni i wschodni, lokalnie zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby
i umiarkowany, z kierunków wschodnich.
  W nocy zachmurzenie małe. Mgły marznące ograniczające widzialność do 100 m. W rejonie
mgieł zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna od -11°C do -9°C, lokalnie
w obniżeniach terenu około -13°C, w rejonach podgórskich od -15°C do -12°C, wysoko
w Beskidach około -10°C. Wiatr słaby, północno-wschodni, lokalnie zmienny. Wysoko
w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl. 

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


