Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne 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

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO
ważność od godz. 07:30 dnia 05.11.2012 do godz. 07:30 dnia 06.11.2012
W dzień zachmurzenie całkowite, po południu przejaśnienia. Opady deszczu, okresami
o umiarkowanym i silnym natężeniu. Wysoko w górach opady deszczu po południu będą
przechodzić w opady deszczu ze śniegiem, później śniegu. Prognozowana maksymalna suma
opadów od 15 do 20 mm, miejscami 25 mm. Temperatura maksymalna (przed południem) od 9°C
na północy województwa do 13°C na południu, na szczytach Beskidów od 6°C do 9°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w Beskidach wiatr
dość silny w porywach do 70 km/h, południowy, skręcający na zachodni i słabnący do
umiarkowanego.
W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od północnego zachodu większymi
przejaśnieniami. Na wschodzie województwa początkowo zanikające opady deszczu. W rejonach
podgórskich zanikające opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura
minimalna od 2°C do 4°C, na szczytach Beskidów około -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-zachodni skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
porywisty, zachodni.
ważność od godz. 07:30 dnia 06.11.2012 do godz. 07:30 dnia 07.11.2012
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe przelotne opady
deszczu, w górach przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C, na
szczytach Beskidów od -3°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty,
zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże i zanikające
przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i górach
przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C, na szczytach Beskidów od
-6°C do -3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr
dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni.
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